
Emmasingel 31 261, Eindhoven



Emmasingel 31-261, Eindhoven

Zeer exclusief skyhigh appartement (ca. 250 m2) voorzien van 3 

slaapkamers en 2 badkamers!! Gesitueerd op de 26e  verdieping 

van de prestigieuze woontoren “de Admirant“ met internationale 

allure. Het appartement biedt een adembenemend, 

panoramisch uitzicht over de weidse omgeving en biedt 

optimale privacy en veiligheid. Dit stijlicoon van Eindhoven is 

gelegen in hartje centrum.



"Leven op het hoogste punt van 
Eindhoven!"

Kenmerken

Woonoppervlakte ca. 250 m²

Inhoud ca. 570 m³

Bouwjaar 2013

Bijzonderheden

 Domotica systeem gekoppeld aan een 
uitgebreid lichtplan.

 Inclusief 1 parkeerplaats in het souterrain. 
 Berging in het souterrain.
 Volledig geïsoleerd, dubbele beglazing en 

aluminium kozijnen.
 De wanden en plafonds zijn afgewerkt 

middels strak stucwerk.
 Gehele appartement voorzien van 

vloerverwarming en -koeling.
 Servicekosten: € 522,- per maand.
 Gezonde Vereniging van Eigenaren.

Genoemde maten en gegevens zijn slechts een

indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten

ontleend worden.



Middels de overdekte entree met videofooninstallatie komt u in de centrale hal.


In de centrale ontvangsthal treft u nogmaals een bellentableau met 

videofooninstallatie en het brievenbussenpaneel. Via een elektrische schuifdeur 

betreedt u de representatieve lifthal.





Hier bevindt zich een tweetal liften die u binnen enkele seconden naar de 26e 

verdieping brengen.


Tevens heeft de concierge hier zijn kantoor ( full time ).


De centrale hal en de liften zijn voorzien van camerabeveiliging.





26e verdieping:


Vanuit de lift komt u uit in de portiek van de 26de verdieping waar twee 

appartementen gelegen zijn.





U komt binnen in de hal met een gerookte eikenhouten vloer voorzien van 

vloerverwarming en vloerkoeling. Deze vloer loopt door over het gehele 

appartement.





Living:


Vanuit deze royale living ( 80m2 ) heeft u een waanzinnig uitzicht over de 

omgeving en veel lichtinval door de vele ramen.





Open, luxe design keuken voorzien van groot composiet werkblad en volop 

bergruimtes. Uitgerust met  divers apparatuur zoals; Neff inductiekookplaat  

geïntegreerd afzuigsysteem, vaatwasser, oven /grill, Amerikaanse koel/

vriescombinatie en Quooker. 


Vloer voorzien van een fraaie donkere betegeling. Het werkeiland is tevens een 

gezellige bar waar u aan kunt gaan zitten.





Bergruimte met zeer uitgebreide meterkast tbv het Gira KNX domoticasysteem.


Separate garderobekast.





Toiletruimte:


Gastentoilet met fonteintje en zwevend closet.













Royale overloop waaraan o.a. een tweetal slaapkamers grenzen.  





1e fraaie badkamer welke is o.a. voorzien van een stoomcabine met 

mozaïektegels en bank, badkamermeubel met lades en fraaie spiegel.





Masterbedroom met een magnifieke uitzicht en ramen tot de vloer!


Deze magnifieke ruimte heeft aansluitend een walk in closet  en een prachtige 

luxe 2e badkamer welke is voorzien van een ligbad, inloopdouche met 

rainshower, 2e toilet, badkamermeubel met 2 wastafels en fraaie spiegel. 





In de technische ruimte bevindt zich het tweede WTW-systeem, de 

vloerverwarmings-installatie en de aansluitingen voor uw wasapparatuur. 


Tevens ontkalker unit tbh stoomcabine.





























Kadaster



Plattegrond
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