
VERKOCHT

REF. MAD12324

520.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Penthouse met 69m² terras te koop in Hispanoamérica,
Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamartín »  Hispanoamérica »  28002

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

156m²
Plattegrond  

69m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Ruim en licht penthouse met een groot terras van 69 m²,
ontworpen en gemaakt door professionele
tuinarchitecten te koop in een gebied dicht bij alle
voorzieningen.

Dit penthouse van 156 m² heeft een ruime en lichte woonkamer met een moderne
open keuken en toegang tot een spectaculaire 69 m² groot terras. De grote
slaapkamer is voorzien van een inloopkast en directe toegang tot het terras. De
badkamer is ruim en licht met 2 wastafels en een grote douche, naast de deur vindt u
nog een lichte slaapkamer.

Opgemerkt moet worden dat het grote terras van 69 m² is een ruimte die is
ontworpen en gemaakt door professionele landschapsarchitecten en verdeeld in
verschillende gebieden, allemaal met overvloedige volwassen vegetatie en zonlicht.
Een op maat ontworpen rooster biedt bijna absolute privacy, zowel voor het terras
als voor de rest van het appartement. Het heeft ook een onlangs gerenoveerde
steengoedvloer, een buitendouche met regelbare temperatuur met één hendel, een
luifel / pergola en een waterverdampingssysteem in de eethoek buiten.

Het hele penthouse biedt uitstekende kwaliteitsafwerkingen, waaronder de
teakhouten vloeren, draai-en-draai aluminium thermische onderbreking Climalit-
ramen, Grohe-kranen, glad geschilderde muren door het hele appartement,
thermisch-akoestische isolatie en inbouwverlichting in de keuken, badkamer en
inloop kast. Daarnaast zijn de woonkamer en de slaapkamer voorzien van
airconditioning.

Een fantastisch huis voor iedereen die wil genieten van een groot volledig privéterras
op een locatie die goed is aangesloten op de hele stad. Net om de hoek van de metro
van Prosperidad, het nationale muziekauditorium en op 500 meter van el Parque de
Berlin.

lucasfox.co.nl/go/mad12324

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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