
VENDIDO

REF. MAD23314

795.000 € Apartmento - Vendido
Apartmento Quartos à venda em Justicia, Madrid
Spain »  Madrid »  Madrid City »  Justicia »  28004

2
Quartos  

2
wc  

158m²
Plano

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.pt Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Deslumbrante apartamento de 2 quartos com uma
excelente reforma abrangente no bairro da Justicia, Madri

Lucas Fox apresenta este esplêndido apartamento em Justicia. É uma casa de dois
quartos com duas casas de banho privativas, uma cozinha equipada e mobilada com
grandes marcas e uma impressionante sala de jantar com duas varandas viradas para
a rua. Oferece uma área construída de 158 m² e tetos com mais de três metros de
altura. Além disso, como está localizado no quarto andar, a luz predomina em todos
os quartos.

A casa foi completamente reformada há três anos. Destaca-se pela iluminação
indireta de teto e piso, guarda-roupas embutidos, piso de pedra natural e persianas
de madeira nas varandas. O quarto principal é luminoso e tem uma casa de banho
privativa, jacuzzi e um camarim de grande capacidade. O quarto secundário também
possui um banheiro privativo, mas desta vez existem duas entradas individuais para
servir como banheiro de hóspedes. Todas as janelas são de excelente qualidade para
evitar ruídos externos e manter um bom isolamento térmico. Também se beneficia
de ar quente / frio em toda a casa, controlado por um termostato digital.

A fazenda possui um elevador e acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Por
fim, possui um serviço de concierge com um concierge que mora no mesmo prédio.

lucasfox.pt/go/mad23314

Jacuzzi, Serviço de porteria, Elevador,
Tectos altos, Pavimento de mármore,
Luz natural, Varanda, Renovado,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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