
VERKOCHT

REF. MAD19389

1.950.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement met 32m² terras te koop in Almagro, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Almagro »  28010

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

222m²
Plattegrond  

32m²
Terras

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Elegant appartement met 3 slaapkamers gerenoveerd
met een voortreffelijke smaak en toegang tot een eigen
en zonnig terras in Almagro, een van de meest gewilde
gebieden van Madrid.

Deze prachtige accommodatie met een terras bevindt zich in een van de beste
straten van Madrid, in de buurt van Almagro. Het appartement is tot in het kleinste
detail gerenoveerd met de beste materialen en afwerkingen en heeft hoge plafonds
die de ruimtelijkheid en helderheid van de open kamers helpen verbeteren.
Bovendien is de verlichting geïntegreerd in mooie gipsen lijsten op het plafond en de
wanden; deze elementen zorgen voor een warm licht en geven een elegante toets aan
het huis.

Het oppervlak van 222 m² is als volgt georganiseerd:

Bij binnenkomst worden we verwelkomd door een ruime lobby die leidt naar de
majestueuze woon-eetkamer: een open kamer van 75 m² met grote ramen en toegang
tot een voortreffelijk terras. Deze buitenruimte van 35 m² biedt een volledig privé-
omgeving met vrij uitzicht, de ideale plek om te genieten van aangename avonden en
uw gasten te verwelkomen. Dankzij de westelijke oriëntatie krijgt het bovendien de
hele dag zon.

De accommodatie heeft ook 3 prachtige slaapkamers, de grootste met een grote
kleedkamer en een eigen badkamer met een designbad. Eindelijk vinden we de
andere 2 complete badkamers. Alle badkamers profiteren van witte Griekse
marmeren baden, prachtige Italiaanse kranen en douches geïntegreerd in het plafond
met regen effect.

Het appartement biedt high-end afwerkingen en accessoires, zoals dubbelzichtige
Core Vision-ramen met thermische brugbreuk, die een perfecte thermische isolatie,
onderhoudsvriendelijke hardwax Nederlandse houten vloeren en instelbare LED-
verlichting mogelijk maken, met verschillende intensiteiten en effecten. Het pand
heeft ook een geavanceerd automatiseringssysteem in alle kamers voor de besturing
van beveiligingssystemen, jaloezieën, airconditioning en internet, onder andere.

Neem contact met ons op om dit prachtige huis in Chamberí te ontdekken.

lucasfox.co.nl/go/mad19389

Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging,
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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