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Prijs op aanvraag Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Penthouse met 93m² terras te koop in Recoletos, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Recoletos »  28001
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4
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423m²
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93m²
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OMSCHRIJVING

Uniek triplex penthouse te koop, onderdeel van een
exclusieve nieuwbouwproject in de gewilde Calle de Jorge
Juan.

De bovenste drie verdiepingen van dit unieke project vertegenwoordigen een van de
meest spectaculaire gebouwen op de onroerendgoedmarkt van Madrid. Het
penthouse beschikt over 2 terrassen op het zuiden, een op de 7e verdieping en de
andere op het dak met 360º uitzicht over Madrid.

De woonruimtes kijken uit op de buitenkant (Calle de Jorge Juan) en de achterzijde
biedt uitzicht op de privétuin van 640 m², ontworpen door een prestigieuze
tuinarchitect: een vredige oase van rust weg van het stadsleven en perfect om te
genieten van het uitstekende klimaat van Madrid.

Het gebouw heeft uitzonderlijke gemeenschappelijke ruimtes, zoals een ruime lobby
met 24-uursbeveiliging, CCTV, opslagruimtes en parkeergelegenheid met
oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsenstalling. Dit specifieke appartement
beschikt over 4 parkeerplaatsen en 1 berging.

Dit triplex-appartement meet 423,9m² (inclusief terrassen en gemeenschappelijke
zones) met de woonkamer, keuken en een badkamer op de benedenverdieping en de
slaapkamers en badkamers op de bovenste verdieping. Er is ook een fantastisch
dakterras van 69 m². Het ontwerp verbetert de ingang van natuurlijk licht, omdat de
oorspronkelijke structuur de noodzaak voor pilaren over de hele vloer vermijdt.

Hoogwaardige materialen en apparatuur zijn overal geselecteerd, van vloeren,
badkamers en keukenapparatuur tot de gepersonaliseerde huisautomatisering om
optimale omstandigheden te handhaven voor comfort en energiebesparing.

lucasfox.co.nl/go/mad10620

Terras, Tuin, Conciërge service, Lift,
Hoge plafonds, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Balkon,
Berging, Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Inloopkast, Nieuwbouw,
Uitzicht, Volledig uitgeruste keuken
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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.

REF. MAD10620

Prijs op aanvraag Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Penthouse met 93m² terras te koop in Recoletos, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Recoletos »  28001

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

423m²
Woonoppervlakte  

93m²
Terras

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

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl

	Uniek triplex penthouse te koop, onderdeel van een exclusieve nieuwbouwproject in de gewilde Calle de Jorge Juan.

