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790.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Malasaña, Madrid
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DESCRIPCIÓ

Habitatge exterior, reformat i en excel·lents condicions,
amb dos dormitoris i dos banys en venda al cèntric barri
de Malasaña, Madrid.

Lucas Fox presenta aquest meravellós habitatge, amb reforma de disseny, en una
finca tradicional ubicada en un carrer tranquil del barri Malasaña.

L´habitatge compta amb una bona distribució rectangular, que aprofita tots els
espais. Disposa d´un ampli saló amb dos balcons al carrer, un d´ells tipus gran
mirador. Separats per una paret i diverses columnes, trobem el menjador i la cuina,
completament equipada amb electrodomèstics d'alta gamma.

A la zona de nit es disposen els dormitoris: el principal doble amb armaris de paret i
al costat, el segon dormitori, de mida individual i amb bany privat. Gràcies a la seva
reforma, tots dos dormitoris es podrien unir i configurar un gran dormitori amb
vestidor i bany privat, sense necessitat de reforma addicional. Finalment, un segon
bany independent completa la configuració d'aquest habitatge que es presenta en
excel·lents condicions gràcies a una obra que té cura de cada detall.

L'habitatge presenta fusteria a mida amb fusta de pi, portes de terra a sostre amb
manyes ocultes, banys amb rajoles Hisbalit i aixetes Axor en acer inoxidable, terres
de Saya natural, de la prestigiosa marca Parklex. Tot està embolicat en un ambient
càlid gràcies al sistema de calefacció per terra radiant que també pot ser refrigerant.

L´habitatge s´ubica en una segona planta d´una bonica i clàssica finca de 1900, sense
ascensor, amb una elegant i còmoda escala. Al barri de Malasaña, conegut per la seva
barreja del bohemi i el modern, molt a prop de la històrica plaça Dos de Mayo i
envoltada de tots els serveis i mitjans de transport. No dubteu a posar-vos en
contacte amb nosaltres per organitzar visites.

Tingueu en compte les despeses addicionals atribuïbles a la part compradora, per la
qual cosa el preu final resultarà d'incrementar al preu indicat aproximadament un
7% - 11%, depenent de cada cas.

lucasfox.cat/go/mad38582

Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant ,
Sistema domòtic, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Balcó, Armaris encastats,
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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