
VERKOCHT

REF. MAD5045

7.525.000 € Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer Penthouse met 75m² terras te koop in Recoletos, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Recoletos »  28004

4
Slaapkamers  

6
Badkamers  

618m²
Woonoppervlakte  

75m²
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


OMSCHRIJVING

Luxe penthouse in een volledig gerestaureerd klassiek
gebouw, met een monumentale gevel en op een
onovertroffen locatie.

Deze lichte, naar buiten gerichte woning heeft vier ruime ensuite slaapkamers plus
een handige servicekamer. Het heeft een volledig uitgeruste keuken met een laag
verbruik, top-of-the-line apparaten, en de afwerkingen omvatten houten vloeren van
topkwaliteit, marmeren badkamers, domoticasysteem, vloerkoeling, gashaard en
centrale stofzuiger. Daarnaast heeft het penthouse een A-klasse energiecertificaat
om een optimale energie-efficiëntie te garanderen.

Bovendien profiteert het van een ruim privéterras met een keuken, een prieel, een
jacuzzi en een solarium.

Opgemerkt moet worden dat het gebouw een gemeenschappelijk zwembad en
fitnessruimte heeft en dat drie grote garageplaatsen en een berging bij de prijs zijn
inbegrepen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

lucasfox.co.nl/go/mad5045

Terras, Zwembad, Jacuzzi, Conciërge service,
Gym, Lift, Hoge plafonds, Houten vloeren,
Klassieke bouwstijl, Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Berging, Beveiliging, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Inloopkast, Nieuwbouw,
Open haard, Verwarming, Zonnepanelen
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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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