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OMSCHRIJVING

Fantastisch 2-slaapkamer appartement met een
uitstekende complete renovatie in de wijk Justicia, Madrid

Lucas Fox presenteert dit prachtige appartement in Justicia. Het is een woning met 2
slaapkamers, 2 eigen badkamers, een ingerichte en ingerichte keuken met grote
merken en een indrukwekkende woon-eetkamer met 2 balkons met uitzicht op de
straat. Het biedt een bebouwde oppervlakte van 158 m² en plafonds van meer dan
drie meter hoog. Bovendien krijgt het veel natuurlijk licht omdat het zich op een
vierde verdieping bevindt.

Het pand is drie jaar geleden volledig gerenoveerd. Het valt op door zijn indirecte
plafond- en vloerverlichting, inbouwkasten, natuurstenen vloeren en houten luiken
op de balkons.

De grootste slaapkamer is licht en heeft een eigen badkamer, een jacuzzi en een
grote kleedkamer. De tweede slaapkamer heeft ook een eigen badkamer met 2
verschillende ingangen, zodat deze ook als gastenbadkamer kan dienen. Alle ramen
zijn van uitstekende kwaliteit om geluid van buitenaf te voorkomen en een goede
thermische isolatie te behouden. Het profiteert ook van geleide warme / koude
airconditioning door het hele huis, geregeld door een digitale thermostaat.

Het gebouw heeft een lift en toegang voor mensen met beperkte mobiliteit. Ten
slotte heeft het een conciërgedienst met een conciërge die in hetzelfde gebouw
woont.

lucasfox.co.nl/go/mad23314

Jacuzzi, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Balkon,
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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