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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Estepona
town, Costa del Sol med ett start pris på 2,300,000 €

Exklusiv trapesformad byggnad av 9 hus med 2 och 3 sovrum, vid stranden, alla mot
söder och med utsikt över havet, beläget i centrum av Estepona och bara några steg
från alla amenties.

Lägenheterna har vackra stora terrasser, spa, utomhuspool, uppvärmd inomhuspool,
gym och andra exklusiva gemensamma bekvämligheter.

Byggnaden har designats utifrån komfort, natur och lyx, med arkitektoniskt arbete av
SENDA Projects & Aragon arkitekter. Varje detalj har noggrant planerats för att skapa
en sofistikerad stil.

Hemmen har teknik av hög kvalitet och är utrustade med material av högsta kvalitet
som kan hittas, naturelement som marmor, trä, vegetation och vatten som gör dessa
bostäder till det bästa boendet vid Medelhavet, inklusive energikortkategori A, med
Gaggenau apparater, luftkonditionering med VRV SYSTEM med värmeåtervinning av
märket DAIKIN eller liknande. Detta system är så effektivt, inte bara på grund av
utrustningens teknik, utan varje gång du har ett rum i kallt läge, återvinner det
värmen det extraherar från rummet och det kommer att ledas genom kylda rör till en
inomhusenhet (hög temperaturhydrobox) som når upp till 80 ° C för att värma
sanitärt varmt vatten gratis. Det kommer att finnas en oberoende termostat för varje
rum som använder det domotiska Crestron-systemet.

Varje lägenhet har en annan personlighet och sin egen dialog mellan ljus och skugga,
mellan dess arkitektur och miljö.

Leverans av bostäder förväntade december 2021.
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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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