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ÖVERBLICK

Helt nytt lyxigt duplex takvåning till salu med 4 sovrum, 4
badrum och 4 terrasser i Chamberí, Madrid.

Detta rymliga duplexbostad med 4 sovrum har 2 ingångar, en för varje våning och
båda med direkt hissåtkomst.

Nedre våningen erbjuder ett elegant vardagsrum och en luftig matsal, och det finns
också ett oberoende vardagsrum med ett badrum med tillstånd. Här finns 2
åtkomstpunkter till den 44 m² L-formade terrassen. På detta våning finns också det
stora, fullt utrustade köket med högsta kvalitetsfunktioner i hela fastigheten, som
Silestone bänkskivor, naturliga trägolv, uppvärmda handdukskenor och
högteknologiska system för uppvärmning, belysning och säkerhet. Bakom köket finns
serviceområdet med privat badrum.

Det finns fyra sovrum med god storlek på övervåningen, alla med eget badrum och
inbyggda garderober. Det stora sovrummet är särskilt rymligt och gynnas av klädskåp,
badkar och dusch och direkt tillgång till en privat terrass. Fastigheten har utsikt över
Madrids mest ikoniska skyskrapor och Calle Jose Abascal.

Och vad som är bättre i slutet av en hektisk dag i staden än att koppla av i ett privat
spa med jacuzzi, bastu och ångbad eller att träffas med vänner i det gemensamma
sociala evenemangsrummet med sina privata vinkällare; gemensamma faciliteter
reserverade för invånare.

En rymlig lagringsenhet och 4 parkeringsplatser ingår i försäljningspriset och mer är
tillgängliga vid behov.

Det finns en conciergetjänst i byggnaden samt 24-timmars säkerhet, vilket innebär att
invånarna kan koppla av helt i sina exklusiva hem.

lucasfox.se/go/dev1609

Jacuzzi, Spa, Gym, Portvakt, Hiss, Parkett,
Parkering, Balkong, Chill out plats, Exteriör,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Nybyggd,
Säkerhet, Tvättstuga, Uppvärmning
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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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