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1 370 778 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 30m² terrass till salu i Escaldes, Andorra
Andorra »  Escaldes »  AD700
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3
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30m²
Terrass
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Escaldes,
Andorra

Den utmärkta nya utvecklingen Laval drar nytta av ett utmärkt läge i en lugn naturlig
miljö, omgiven av berg som gör att du kan njuta av frisk luft och natur, utan att ge
avkall på komfort och närhet till shoppingområdet Escaldes.

Lägenheten har en modern och elegant design, med enkla linjer och nyanser av grått
och vitt som förstärker rummets rymd och takhöjden. Dessutom drar den nytta av
stora fönster som släpper in rikligt med naturligt ljus och erbjuder enastående utsikt.

När vi kommer in välkomnas vi av en hall som fördelar utrymmet. Till höger finns
dagområdet med ett öppet rum som rymmer vardagsrummet och köket med öppen
planlösning.

Därefter hittar vi två sovrum och framför dem två badrum för att betjäna resten av
huset. På baksidan leder hallen till sovrummet med eget badrum. Alla sovrum har
direkt tillgång till den 30 m² stora terrassen, där du kan njuta av kvällar med familj
och vänner eller bara överväga den magnifika utsikten över de omgivande bergen.

Lägenheten har en praktisk tvättstuga.

Lägenheten har designats med de bästa finishen, som till exempel exteriörsnickerier i
aluminium med termisk brytning, trippelglasade fönster med låg värmeutsläpp och
luftkammare, LED-lampor, modulära skåp och porslinstengolv. Köket är också fullt
utrustat med de bästa märkena, till exempel Siemens-apparater.

Den har ett aerotermiskt system för produktion av varmvatten och golvvärme.
Dessutom innehåller det ett kanaliserat luftkonditioneringssystem och ett
luftförnyelsessystem med en värmeåtervinningsenhet.

Vänligen kontakta för mer information.

lucasfox.se/go/and27365

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Parkett, Padel-bana,
Naturligt ljus, , Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system
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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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