
VENUT/UDA

REF. MRB31865

Preu a consultar Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 33m² terrassa en venda a Quinta, Costa del
Sol
Espanya »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Quinta »  

3
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33m²
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Quinta,
Costa del Sol

En aquesta nova promoció, cada apartament té uns 102 m² amb terrasses de 30 m² a
70 m². Cinc dels apartaments disposen de solàrium dúplex. La cuina i la sala d'estar
obertes s'obren a les terrasses, donant amplis espais habitables. Totes les propietats
són tres dormitoris, un dormitori principal amb bany en suite i dos dormitoris més
amb un bany addicional.

Tots els apartaments ofereixen un estil i una elegància atemporals i han estat
construïts amb materials i acabats de màxima qualitat. Els sòls estan enrajolats amb
porcellana de Saloni i les terrasses i solàriums tenen una versió antilliscant. El preu
inclou dues places d'aparcament assignades i un ampli traster.

Les instal·lacions comunitàries inclouen una piscina de bona mida amb zona
solàrium i dutxes, a la qual s'hi accedeix fàcilment per una passarel·la il·luminada, a
través d'unes zones enjardinades atractives.

Per garantir la tranquil·litat i la seguretat, l'edifici es troba dins d'una comunitat
tancada amb accés privat.

La sostenibilitat i l'eficiència energètica són criteris importants i el desenvolupament
està dissenyat amb l'objectiu de proporcionar benestar i un entorn saludable.

Les zones comunes disposen de preinstal·lació per a la càrrega de vehicles elèctrics,
temporitzador automàtic d'estalvi energètic per a il·luminació exterior i piscines, i
consum d'aigua reduït per al reg del jardí, mitjançant un sistema de degoteig.

lucasfox.cat/go/mrb31865

Llum natural, Aparcament, Vistes, Traster,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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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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