REF. MAD27145

€395,000 Pis - En venda

Pis d'obra nova de 1 dormitori en venda a Justicia, Madrid
Espanya » Madrid » Ciutat de Madrid » Justicia » 28004

1

1

69m²

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

Estudi amb una còmoda distribució en venda en una
promoció d&#39;obra nova situada a Malasaña, Madrid.
Aquesta promoció d'obra nova se situa a Malasaña, molt a prop de barri de Justícia i
de l'estupenda Gran Via.
Aquest estudi se situa a la primera planta d'aquesta promoció i té gran encant. El
disseny dels espais busca amplitud i lluminositat, i presenta materials i acabats de
molt bona qualitat.
A l'entrar, ens trobem amb la cuina completament equipada amb electrodomèstics
Siemens i oberta a un petit saló amb grans finestrals, el que li permet entrada
d'abundant llum natural ia un espai de dormitori amb el seu bany.
Aquest habitatge ve amb totes les comoditats modernes i sostenibles com a sòl
radiant i gaudi a les espectaculars zones comunes com la piscina amb vistes
panoràmiques de la ciutat de Madrid.

lucasfox.cat/go/mad27145
Piscina, Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet,
Calefacció per terra radiant ,
Edifici modernista, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Renovat, Seguretat, Traster

Ideal com a inversió o pied-à-terre a Madrid, en una zona en auge i desenvolupament
constant.
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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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espanya

