
VERKOCHT

REF. MLG22057

500.000 € Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 1 Slaapkamer Penthouse met 15m² terras te koop in Centro /
Malagueta
Spanje »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29005

1
Slaapkamers  

1
Badkamers  

83m²
Plattegrond  

15m²
Terras

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.co.nl Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Appartement met een modern open ontwerp, dat volledig
profiteert van het grote terras en hoge plafonds, door een
mezzanine op te nemen.

Dit penthouse ligt op een perfecte locatie, midden in het centrum van Malaga, in een
rustige straat tussen Calle Puerta del Mar en Calle Marqués de Larios, maar dicht bij
de belangrijkste commerciële gebieden: Centrale Markt van Atarazanas, Calle Nueva,
Calle Larios en de Soho gebied.

Het penthouse bevindt zich op de vierde verdieping van het gebouw en is het enige
huis op deze verdieping. Bij binnenkomst van het appartement worden we getroffen
door het open ontwerp van de loft met het puntdak, met een hoogte van 5 meter in
het midden. De keuken is open naar de woonkamer, die grote schuifdeuren heeft met
toegang tot het grote terras.

Na de keuken vinden we de badkamer; beide maken deel uit van de ondersteuning
van de mezzanine die gebruik maakt van de hoge plafonds en het trappenhuis op
ingenieuze wijze gebruikt als onderdeel van het keukenmeubilair.

Aan de achterzijde vinden we de slaapkamer, die een ingebouwde kledingkast heeft,
naast een bijkeuken.

De complete renovatie van dit pand is net klaar. De elektrische en sanitaire
installaties zijn gewijzigd en er is een hoogwaardig airconditioningsysteem
toegevoegd.

Het terras heeft een elektrisch zonnescherm om de hoeveelheid natuurlijk licht dat
de woonkamer binnenkomt aan te passen, waardoor u flexibiliteit in
temperatuurregeling krijgt.

lucasfox.co.nl/go/mlg22057

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Chill out area,
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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