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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Takvåningar till salu i Ríos
Rosas, Madrid

Dessa 2 och 4 sovrum takvåningsfastigheter ligger i hjärtat av Madrids finansiella
distrikt. Detta är ett centralt men lugnt och fridfullt bostadsområde, bort från
stadens rörelse.

De utgör en del av en ny utveckling som erbjuder exceptionellt högkvalitativa hem i
ett mycket eftertraktat läge med parkering, förråd och exklusiva gemensamma
utrymmen, inklusive anlagda utomhusområden, en pool, gym och bastu.

Dessa moderna hem har rymliga vardagsrum och matsalar som leder ut till en stor
privat terrass med pool och utsikt över staden. Bredvid vardagsrummet finns ett
modernt kök. Nattområdet på motsatta sidan av fastigheten. Material som används är
av mycket hög standard och inredningen är elegant och perfekt finshed genom hela.

Perfekt stadshem för familjer på grund av deras generösa storlek och
utomhusområden och en intressant investeringsmöjlighet för utmärkt läge och
kvalitet på ytor.
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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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