
VENUT/UDA

REF. MAD32526

480.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 2 dormitoris en venda a Justicia, Madrid
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Justicia »  28004

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

85m²
Plànol

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Meravellós i lluminós apartament reformat ubicat en un
dels carrers més tranquils de la zona de Justícia. El
disseny en cada detall, unit a la qualitat i estètica dels
seus acabats, fan d&#39;aquest habitatge un lloc
acollidor i còmode per viure.

Lucas Fox presenta aquest meravellós i lluminós apartament reformat ubicat en un
dels carrers més tranquils de la zona de Justícia.

El disseny en cada detall, unit a la qualitat i estètica dels seus acabats, fan d'aquest
habitatge un lloc acollidor i còmode per viure. Amplis espais combinen amb zones de
servei i emmagatzematge.

Compte amb dos dormitoris, dos banys complets, cuina i espaiós saló amb dos grans
finestrals que donen accés als balcons en el que es pot gaudir de vistes clares en no
tenir edificis alts davant.

Destaquen com a característiques de l'habitatge, portes corredisses de bambú,
finestres de fulla oculta que garanteixen màxima llum i màxim aïllament tèrmic
fred/calor i cancel·lació total de soroll, radiadors tubulars de disseny italià, cuina
totalment equipada, calefacció individual per gas.

Nota important: projecte d'ascensor aprovat per instal·lar el segon semestre 2022.

lucasfox.cat/go/mad32526

Vistes, Vestidor, S'accepten mascotes ,
Renovat, Exterior, Cuina equipada, Balcó,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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