REF. MAD4524

1.700.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Justicia, Madrid
Espanya » Madrid » Ciutat de Madrid » Justicia » 28004

4

5

240m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

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

Àtic renovat amb un estil nòrdic contemporani, decorat
amb materials seleccionats i amb algunes
característiques increïbles com els sostres alts de 4
metres, calefacció per terra radiant i una moderna
xemeneia en venda al centre de Justícia.
Aquest lluminós i ampli pis es troba en una finca règia amb façana històrica i amb
vistes a la plaça Chueca. Tots els espais tenen un estil nòrdic, net i modern amb les
bigues de fusta originals, que són el que li proporcionen estil i singularitat al pis
En entrar, trobem el rebedor que ens porta a l'espaiós saló i als quatre dormitoris,
que es troben a l'altra banda. La cuina oberta davant del saló té un bonic disseny de
planta oberta amb finestres amb unes increïbles vistes a les teulades de Madrid. Hi
ha quatre banys en total, a més d'un lavabo de convidats.
És ideal per a famílies, inversors que vulguin aprofitar-se de la bona rendibilitat de la
zona, o parelles que busquin un ampli habitatge amb diversos dormitoris per poder
acomodar convidats. L'habitatge compta amb un projecte de construcció de terrassa
com a les infografies incloses a la presentació.

lucasfox.cat/go/mad4524
Ascensor, Característiques d'època,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Terres de marbre,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Biblioteca, Calefacció,
Cinema domèstic, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llicència turística,
Renovat, Safareig, Sistema domòtic,
Traster, Vestidor, Vistes, Zona chill-out

Es troba en una de les zones més cobejades de la ciutat, ja que és a poca distància a
peu del centre de la ciutat i dels més interessants llocs d'interès i lleure.
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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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