
VERKOCHT

REF. MAD21692

785.000 € Appartement - Verkocht
2 Slaapkamer appartement te koop in Almagro, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Almagro »  28010

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

120m²
Woonoppervlakte

+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


OMSCHRIJVING

2-slaapkamer appartement in uitstekende staat gelegen
in Almagro, in een modern gebouw.

Unieke kans om een appartement te verwerven dat is gevestigd in een modern
gebouw van recente bouw. Het appartement is goed verzorgd en verbeterd door de
huidige eigenaren, waarbij de oorspronkelijke lay-out is gewijzigd en materialen van
topkwaliteit zijn geïnstalleerd.

Het appartement is praktisch geheel aan de buitenzijde, en de keuken, de woonkamer
en de hoofdslaapkamer genieten van prachtige kamerhoge ramen die licht bieden
dat moeilijk te vinden is in appartementen in dit gebied.

De indeling is ruim en vrij stromend, met een grote keuken-eetkamer uitgerust met
apparatuur van topmerken en open naar de woonkamer. De hoofdslaapkamer heeft
een ensuite badkamer en de tweede slaapkamer heeft een badkamer ervoor.

Alles in het appartement is van uitstekende kwaliteit: hout geïmporteerd uit
Scandinavië voor de vloeren, design keukenkasten, lampen, state-of-the-art
airconditioning en domoticasysteem.

In dit boetiekgebouw zijn de afwerkingen onberispelijk. Er is een conciërgeservice en
af en toe parkeerplaatsen te huur.

lucasfox.co.nl/go/mad21692

Conciërge service, Lift, Hoge plafonds,
Houten vloeren, Marmeren vloeren,
Modernistisch gebouw, Airconditioning,
Alarm, Berging, Beveiliging,
Dichtbij openbaarvervoer,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Verwarming, 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.
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