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401 N Wabash Ave, Unit 34A
Designer Dream Home In 5-Star Amenity Building

401 N Wabash Ave, Chicago, IL, 60611



401 N Wabash Ave, Unit 34A
401 N Wabash Ave, Chicago, IL, 60611

Preço: $ 4,675,000 

NÚMERO DE

DORMITÓRIOS

3

 

NÚMERO DE

BANHEIROS

3

 

NA SQ FT.

ÁREA

3.500,0

 

REFERÊNCIA

NÚMERO

09776563

Casa de sonho de designer como destaque na Revista Luxe e Chicago Tribune. Elegante e
elegante design com vistas em cascata de toda a cidade em cada quarto, este nível "A"
completamente re-imaginado leva a vida luxuosa a um novo nível. Entreter com facilidade; este
quarto com 2 quartos e arrumos com piso plano aberto maximiza a área de estar com paredes
personalizadas removíveis e retráteis. A cozinha Bulthaup altamente personalizada possui apenas
aparelhos de última geração, incluindo Gaggenau, Miele e SubZero, e o sistema de distribuição de
vinho Dacor. A rica madeira e porcelana adornam as paredes e o chão e criam uma estética
minimalista. Avançada tecnologia doméstica e sistema de iluminação, toda a �ltragem de água da
casa, e nova idade de alta e�ciência HVAC. Também disponível mobilado, com peças leves de
design que complementam a personalização do espaço. Em um prédio conhecido por seu serviço
e facilidade de estilo de vida, as comodidades mais bem cotadas estão em abundância.
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Ar condicionado Guarita de segurança

Recepção 24 horas Salón de �estas

Porteiro 24 horas Terraço no último piso

Amueblado Estacionamento pago

Fitness center Ar condicionado central

Rio Academia de ginástica com tecnologia de ponta

Outdoor swimming pool Subdivisível

Segurança 24 horas Garagem

Permitido animais de estimação Área de cozinha

Beira mar Conserje

Salão Estacionamento

Cobertura Academia

Infraestrutura
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Kelly Angelopoulos
kelly@jamesonsir.com
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Cortesia de Kelly Angelopoulos
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As informações constantes deste Website são fornecidas por pro�ssionais ou promotores do sector imobiliário e/ou os respetivos representantes. Os preços, os detalhes e a disponibilidades podem sofrer alterações;
veri�que qualquer informação junto de um pro�ssional ou promotor do sector imobiliário. A Proxio não é responsável por quaisquer erros ou omissões. Esta não é uma proposta de venda.
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