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DESCRIPCIÓ

Espectacular habitatge de luxe totalment renovat amb les
millors qualitats, a la cantonada amb 10 balcons amb
precioses vistes al Tribunal Suprem, en venda en un
edifici clàssic situat en un dels millors i més elegants
carrers de les Saleses, Madrid.

Aquest habitatge se situa en un edifici íntegrament rehabilitat l'any 2015, amb el
portal i les zones comunes sòbries i funcionals. L´ascensor arriba directament a porta
de la vivenda a través d´un descanset privat.

Un cop dins, es disposa un rebedor molt ampli amb un gran armari per a abrics de
gran capacitat i un lavabo de cortesia per a les visites. La distribució de lhabitatge és
molt còmoda i funcional.

En primer lloc, trobem el saló de 40 m² aproximadament amb sostres de més de tres
metres d'alçada que disposa d'una fantàstica xemeneia de marbre que li dóna
prestigi i tres balcons al carrer. Per tot això, l'espai ens recordi a una estada palatina.
El menjador es troba en una altra estança contigua, amb capacitat de fins a deu
comensals i amb dos balcons al carrer. Tot seguit, després d'una porta corredissa,
s'ofereix la cuina decorada amb tons clars i totalment equipada amb tots els
electrodomèstics d'alta gamma, inclosa una gran nevera de doble porta i una
fantàstica illa amb espai de treball i barra d'esmorzar o menjador informal. A la
cuina, s'ha aprofitat al màxim l'espai i s'hi ha disposat una zona de safareig amb
pileta, rentadora i assecadora. A més, compta amb dos balcons al carrer. Sortint de la
cuina, el distribuïdor ens dóna accés a un espai multiusos que es compon de cambra
d'estar, sala de televisió i oficina, amb dos balcons al carrer.

Més endavant, arribem a la impressionant màster suite d'uns 50 m², amb una gran
zona de descans, un balcó al carrer i un espectacular vestidor compartimentat a
diferents mobles, amb calaixeres, sabaters i bossers, entre d'altres. A continuació, es
presenta el bany privat amb ventilació al pati i amb dos lavabos, vàter i una relaxant
dutxa que, com a complement, està dotada amb bany de vapor a manera de
hammam.

De nou al distribuïdor trobem el segon dormitori amb bany privat i armaris de paret.

lucasfox.cat/go/mad29950

Spa, Servei de consergeria , Garatge privat,
Ascensor, Terres de marbre, Sostres alts,
Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, Sala de jocs, Safareig, Renovat,
Obra nova, Muntacàrregues, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, Biblioteca, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Tota la fusteria de la casa està dissenyada a mida. El disseny dels elements de
l'habitatge va ser encarregat al prestigiós estudi d'interiorisme expert en disseny de
luxe Gunni & Trentino.

A nivell d'instal·lacions, l'habitatge està dotat de les més altes qualitats quant a
sistemes d'il·luminació, calefacció per terra radiant, aire condicionat fred sectoritzat
per conductes. Aquestes instal·lacions, es poden controlar per un senzill sistema de
domòtica a través del telèfon mòbil, si es vol, que fa que el control de la casa sigui
molt senzill ia més a més amb un manteniment molt econòmic en relació amb les
prestacions que s'obtenen.

El preu inclou un traster molt espaiós a l'edifici i una plaça de garatge per a un cotxe
molt gran.
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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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