REF. MAD26376

2.500.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Recoletos, Madrid
Espanya » Madrid » Ciutat de Madrid » Salamanca » Recoletos » 28001

3

4

250m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Pis excepcional en un edifici senyorial dels anys 60, a
l&#39;elegant carrer Hermosilla, zona de Recoletos, al
barri de Salamanca de Madrid.
La casa està reformada a estrenar i s'ha rehabilitat seguint i cuidant l'estètica i l'estil
original, amb sostres alts. S'ha cuidat l'estètica modernista i elegant: la il·luminació
s'ha dissenyat per ressaltar les estades, les portes de pas de fusta massissa són
elegants i tallades, i el terra de fusta noble a espiga es combina amb sòls ceràmics
d'alta qualitat.
D'altra banda, l'habitatge està equipada amb aire condicionat per conductes en totes
les estances, tancaments d'alta qualitat amb vidre Climalit i trencament de pont
tèrmic, així com amb instal·lació de fibra òptica, connexió de TV a tots els dormitoris i
saló, i il·luminació LED.
S'accedeix a l'habitatge per un ampli vestíbul que condueix, amb portes
estratègicament situades, a la zona d'estar, a la sala, a la cuina ia la zona de descans.
Pel vestíbul, passem a la gran sala-menjador i, entre els molts elements que
diferencien la casa d'altres, es presenta la terrassa, un espai agradable i còmode
situat a la banda de l'menjador.

lucasfox.cat/go/mad26376
Terrassa, Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet,
Paviments hidràulics, Sostres alts,
Terres de marbre, Edifici modernista,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Biblioteca,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Muntacàrregues, Renovat, Seguretat,
Sistema domòtic, Traster

L'habitatge disposa d'una cuina de vidre molt ben distribuïda, quadrada i totalment
equipada amb gran capacitat d'emmagatzematge. Té dos dormitoris amb bany en
suite amplis i espaiosos, un d'ells el principal, amb banyera de disseny i vestidor tots.
Hi ha un tercer bany amb dutxa, un lavabo de cortesia i un armari gabanero a
l'entrada. S'inclou un espaiós traster al preu.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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