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ÖVERBLICK

Fantastisk bostad med 4 sovrum i det eftertraktade
distriktet Chamberí-Almagro i Madrid.

Detta fantastiska nybyggda lyxhem erbjuder ett elegant vardagsrum, en luftig matsal
och ett stort fullt utrustat kök med ett tvättstuga, av högsta kvalitet, inklusive
avancerade apparater och skåp med bänkskivor i Silestone.

Sovrummen har distribuerats längs en korridor som har 2 ingångar, en till gemensam
hiss (huvudsaklig) och en annan med en lobby som leder ut till den bekväma stora
balkongen med utsikt över atriet. Detta utrymme är gemensamt men av exklusivt
privat bruk för lägenheten. Det finns 3 medelstora sovrum med utsikt över den inre
uteplatsen och eleganta badrum med eget badrum. Det stora sovrummet är rymligt
och har en elegant design. Den har ett omklädningsrum och ett komplett badrum
som har de bästa ytorna och materialen. Stora balkonger ger gott om ljus och god
ventilation.

Exceptionella finish som respekterar fastighetens arv har tillhandahållits tillsammans
med modern lyx för en modern livsstil. Naturligt trägolv och ett tekniskt avancerat
styrsystem för uppvärmning, belysning, säkerhet och parkering (med fjärrkontroll) är
ytterligare funktioner för denna fastighet. Dessutom innehåller lägenheten en stor
lagringsenhet och 2 parkeringsplatser med möjlighet att förvärva ytterligare
utrymmen vid behov.

Det gemensamma privata gymmet och spaet med jacuzzi, bastu och ångbad är den
perfekta platsen för invånarna att förbereda sig för dagen framåt eller återhämta sig
från stadslivet. Det sociala evenemangsrummet med sina privata vinkällare är ett
avslappnande alternativ för att träffas med vänner eller kollegor.

Säkerhetsfunktioner är subtila men kompromisslösa, med privat parkering, 24-
timmars säkerhet och en concierge-service, vilket säkerställer att invånarna kan
känna sig avslappnade och säkra när som helst i denna exklusiva byggnad.

Kontakta oss för mer information om denna eleganta nya lyxbostad i Madrid City.

lucasfox.se/go/dev1605

Spa, Jacuzzi, Portvakt, Gym, Hiss, Parkett,
Parkering, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Chill out plats, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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