
REF. MLG36802

1 595 000 € Takvåning - Till salu
Excellent takvåning med 5 Sovrum till salu i Centro / Malagueta, Malaga
Spanien »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29008
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Sovrum  

3
Badrum  

280m²
Planlösning

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

Fastighet på 280 kvadratmeter, totalrenoverad, resultatet
av uppfinningsrikedomen hos arkitekten Antonio Álvarez
Gil (känd för renoveringsarbetet av Tullmuseet i Malaga)
som hans idealiska hem i Malaga.

Fastigheten kännetecknas av sin moderna arkitektoniska stil, gott om utrymme och
genialisk användning av kvalitetsmaterial som importeras och används i hela
fastigheten.

Efter entrén har vi en rymlig hall som kännetecknas av det naturliga ljuset som den
helglasade terrassen erbjuder och den stora centrala stuckaturväggen, som fungerar
som det huvudsakliga stödet för de enorma gaveltaken i trä som dominerar
fastigheten.

Med en stor öppen planlösning Loft-typ område, mer än 20 meter lång och nästan 4
meter bred, längs södra sidan av byggnaden och upplyst av 8 enorma fönster, där vi
har ett modernt, fullt utrustat kök i amerikansk stil i rostfritt stål .

I hela fastigheten har vi 30 millimeter tjocka massiva Lapacho-trägolv importerade
från Paraguay för detta projekt, en perfekt kombination med de gavelformade
trätaken.

Bredvid entrén har vi gästsovrummet med eget badrum en suite och fönster mot
terrassen.

Resten av sovrummen är belägna bakom den massiva stenväggen, bredvid den
inglasade terrassen, där vi har ett stort sovrum, resultatet av sammanslagning av två
utåtvända sovrum och ett badrum, med fönster mot terrassen och bakgrund det
största sovrummet med eget badrum och omklädningsrum.

Bredvid stenmuren, som kommer från ett gammalt stenbrott i utkanten av
Salamanca, har vi hopfällbara trappor, som når ytterligare två rum på byggnadens
översta våning, samt ett torn med trätak med otrolig utsikt över Malaga .

lucasfox.se/go/mlg36802

Utsikt över bergen, Terrass, Hiss,
Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Rullstolar,
Renoverad, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Förråd, Exteriör,
Djur vänligt, Chill out plats
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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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