
VENUT/UDA

REF. MAD37030

750.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 32m² terrassa en venda a
Embajadores
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Lavapies - Embajadores »  28005

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

137m²
Plànol  

32m²
Terrassa

+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

Àtic d´obra molt recent amb 2 dormitoris, terrassa,
garatge i traster en venda en una edificació de luxe amb
piscina, terrassa al terrat amb vistes, zona chill-out i
gimnàs, al centre de Madrid.

Lucas Fox presenta a la venda aquest extraordinari àtic amb terrassa a tan sols un
pas de la Porta de Toledo en un dels edificis més moderns i avantguardistes de la
zona Centre.

El pis es troba en una cinquena planta des d'on es podrà gaudir dels millors
capvespres de Madrid. Consta d´un saló-menjador amb la cuina oberta i amb una
terrassa de 21 m², dos dormitoris i dos banys complets. El dormitori principal gaudeix
de bany privat i sortida a una altra terrassa secundària de 10 m². Des del dormitori
secundari, també es pot sortir a la terrassa principal.

Tota la vivenda és exterior, amb una gran sensació d'amplitud i una llum meravellosa.
L'habitatge compta amb calefacció individual i aire condicionat per conductes a la
totalitat del pis. L´interior s´ha realitzat cuidant tots els detalls i amb un gust
exquisit.

La finca compta amb les millors instal·lacions, com gimnàs, zona chill-out i piscina al
terrat, plaça de garatge, traster, conserge i accés a persones amb mobilitat reduïda.

El preu final resultarà incrementar el preu anunciat en un 7% - 11% en concepte dels
impostos i despeses addicionals atribuïbles a la part compradora.

lucasfox.cat/go/mad37030

Terrassa, Servei de consergeria , Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Zona chill-out, Traster, Sistema domòtic,
Renovat, Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
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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