
REF. MAD36924

2.750.000 € Appartement - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer appartement te koop in Castellana, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Castellana »  28006

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

283m²
Plattegrond

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

Huis met twee terrassen, volledig gerenoveerd en
gloednieuw, met 4 slaapkamers, te koop in de wijk
Salamanca, Madrid.

Lucas Fox presenteert dit luxe, gloednieuwe exterieur appartement, gelegen in een
modern gebouw uit 1969 met conciërgeservice, op een bovenste verdieping met lift,
met twee terrassen: een naar buiten en de andere naar de blokpatio, die de huis van
groot licht.

Bij het betreden van het huis hebben we een hal die als distributeur fungeert,
aangezien deze het daggedeelte scheidt van het nachtgedeelte. Aan de rechterkant is
er een grote open woonkamer met een eethoek en een zithoek met toegang tot het
hoofdterras met uitzicht op de straat op het westen. In dit gebied vinden we ook een
van de slaapkamers van dit prachtige huis, met een eigen kleedkamer en een eigen
badkamer. In het midden van het appartement vinden we de aparte keuken, volledig
uitgerust met hoogwaardige apparatuur. De keuken kan ook volledig worden
afgesloten met een systeem van houten spijlen die deze ontwerphervorming meer pit
geven. Naast de keuken is er een serviceslaapkamer met een eigen badkamer. Binnen
vinden we een gratis toilet, twee slaapkamers met hun en-suite badkamers en een
tweede woonkamer met toegang tot het terras met vrij uitzicht op een enorme
blokpatio.

Het appartement bevindt zich midden in een uitgebreid hervormingsproces, met de
beste kwaliteiten en met veel aandacht voor elk detail: verlichting in verschillende
omgevingen, hoge plafonds, aerothermisch verwarmings- en koelsysteem.

Het is gelegen in een rustige straat in de wijk Salamanca in de wijk Castellana,
omgeven door verschillende winkels, bars en restaurants en op minder dan 300 meter
van de straat Príncipe Vergara.

De afbeeldingen zijn infographics die laten zien hoe het eindproduct eruit zal zien,
maar er kunnen bezoeken worden geregeld om het project grondig te leren kennen.

lucasfox.co.nl/go/mad36924

Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Vloerverwarming, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Service lift, Inloopkast,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer, 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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