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3.995.000 € Appartement - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer appartement te koop in Recoletos, Madrid
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4
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4
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OMSCHRIJVING

Prachtig appartement volledig gerenoveerd met luxe
afwerking, prachtig uitzicht en veel licht, te koop in
Recoletos, Madrid

Statig huis in een gebouw uit 1954 in het hart van de wijk Salamanca in de gewilde
wijk Recoletos.

De woning is gelegen op de vijfde verdieping met een oppervlakte van 487 m²,
volgens het register. Het is een volledig gerenoveerd huis met luxe afwerkingen en
een prachtig uitzicht en licht omdat het hoger is dan het gebouw aan de voorkant,
het heeft zestien ramen waardoor alle kamers uitzicht op het noorden, zuiden,
oosten en westen hebben.

Het gebouw heeft een koetsentree met de originele bestrating, een grote
garageruimte in het gebouw (mogelijkheid voor nog een garageplaats), berging en
portierservice (portier wonen op eigen terrein op de achtste verdieping).

Het appartement is de enige woning op deze verdieping en heeft 3 meter hoge
plafonds. Er is een toegangsdeur, een dienstdeur en een deur naar de gang om
toegang te krijgen tot de slaapkamers, alle drie zijn veiligheidsdeuren, waardoor het
onmogelijk is om toegang te krijgen tot het slaapgedeelte, en er is een
alarminstallatie met volumetrische detector en camera's door het hele huis.

De woning is vanaf de entree opgedeeld in drie verschillende ruimtes,
ontvangstruimte, familieruimte en rustruimte, hierdoor is de privacy gewaarborgd.

Bij de ingang vinden we Campaspero-kalksteen, met een exclusieve 19e-eeuwse
Franse open haard in grijs marmer, het heeft ook een kast en een gastenbadkamer.

De rest van het huis heeft handgeborstelde eiken vloeren, cognac kleur, olie
afgewerkt, met planken in verschillende breedtes.

De ontvangstruimte als grote buitenwoonkamer een kantoor aan de straatkant en
zonder gebouw er tegenover. Op het noorden gericht.

In het familiegedeelte bevinden zich de woonkamer, eetkamer, keuken, eethoek en
bijkeuken met badkamer. West gericht.

lucasfox.co.nl/go/mad31558

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer,
Bijkeuken, Berging, Alarm, Airconditioning
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De keuken heeft Gaggenau en Neff apparatuur, met aparte wasruimte. Servicekamer
met badkamer inbegrepen. West gericht.

In de andere vleugel van het huis met een paniekdeur (onmogelijk om toegang te
krijgen tot een van de slaapkamers), heeft het drie slaapkamers (twee van de
slaapkamers op het oosten) en twee badkamers, één met wit Macael 1st en zwart
Marquina-marmer en de andere met Carrara 1e marmer, met Lefroy Brooks-kranen
en Devon & Devon-badkamers en een kleedkamer voor de en-suite
tweepersoonskamer op het zuiden en veel licht dat uitkomt op een groot blokpatio
met bomen waar geen lawaai is en 's ochtends alleen jij hoor de vogels zingen.

Alle kamers hebben, afgezien van hun centrale verwarming, airconditioning met
warm / koud pomp (instelbaar per kamer) via kanalen, met installatie van machines
van het merk Daikin, zonder enig geluid of warmte in het huis te produceren.

Centrale verwarming met kostendelingssysteem, verlichting door het hele huis van de
prestigieuze Years Luz-winkel en JUNG-schakelaars.

De woning heeft een gemeenschappelijk dakterras voor uw gebruik en genot.
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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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