
REF. MLG25007

325 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum till salu i Centro / Malagueta, Malaga
Spanien »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29008

2
Sovrum  

1
Badrum  

66m²
Planlösning

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.se Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Modern lägenhet med 2 sovrum och 1 badrum till salu i en
renoverad gammal lagerbyggnad i Malaga historiska
centrum.

I en av de tystaste gågatorna i Malagas huvudstad hittar vi denna gamla kommersiella
byggnad som, efter fullständig renovering, erbjuder oss några av de mest moderna
husen i Malaga.

Lägenheten ligger på första våningen i denna renoverade byggnad. När vi kommer in
hittar vi ett rymligt vardagsrum med sitt kök i amerikansk stil. Skjutdörrar skiljer dag-
och nattområdena. Bakom dörrarna hittar vi det första av sovrummen, sedan
badrummet och slutligen sovrummet.

När det gäller design har lägenheten en modern design med industriluft. När det
gäller utrustningen har nya byggmaterial använts för att uppnå ett exklusivt hem med
utmärkt värmeisolering. Köket och badrummet är fullt utrustade.

Vänligen kontakta för mer information.

lucasfox.se/go/mlg25007

Hiss, Högt i tak, Utrustat kök, Uppvärmning,
Rullstolar, Nybyggd, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt
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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.

REF. MLG25007

325 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum till salu i Centro / Malagueta, Malaga
Spanien »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29008

2
Sovrum  

1
Badrum  

66m²
Planlösning

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.se Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se

	Modern lägenhet med 2 sovrum och 1 badrum till salu i en renoverad gammal lagerbyggnad i Malaga historiska centrum.

