
Ervaar het licht 
van Andalusië
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Dit is een wooncomplex gelegen in een 

opkomende omgeving met waar vooral 

nieuwbouw te vinden is. 

Bij Top Views hebben we de beste oriëntatie 

gezocht voor alle huizen, evenals de materialen 

gebruikt gemaant van de hoogste kwaliteit. 

Ervaar het licht van Andalusië en het blauw van 

de Mediterrane Zee vanuit je infinity pool.

Welkom bij 
Top Views



4

Tijdens het ontwerpen van ons project, hebben we gedacht 

aan je welzijn en dat van al je dierbaren. Daarom hebben we 

functionele en comfortabele woningen ontworpen 

Een goede levenskwaliteit is voor ons het belangrijkst. Bij 

Top Views kun je genieten van een huis dat is aangepast aan 

al je behoeften en dat comfortabel en vooral functioneel is. 

Het project bestaat uit 32 woningen: 28 appartementen met 

1, 2 of 3 slaapkamers over 3 verdiepimgen en 4 penthouses 

met terrassen van tot wel 300m2. De woningen zijn gericht 

op het zuiden en bieden een panoramisch uitzicht over de 

baai van Benalmádena.

Een 
TOP-woning
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TOP
-Design

Top Views biedt een innovatief design, dat 

moderne bouwtechnieken combineert met de 

traditie en lokale cultuur.

Panoramisch uitzicht 

De ruime salons en terrassen bieden je 

een onovertroffen panoramisch uitzicht 

op de stad over of Mediterrane Zee.

Design en comfort

Een woning om te genieten met je 

gezin, zonder in te boeten aan design 

en comfort.

Locatie  

Gelegen op een bevoorrechte plaats met 

uitstekende communicatiemogelijkheden 

en diensten die het leven veel 

comfortabeler maken.

Kwaliteit 

We hebben al onze bouwmaterialen 

zorgvuldig uitgekozen.
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Elk detail is gericht op 

moderniteit en functionaliteit, 

in een omgeving die je helpt 

los te komen en te ontspannen.
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Energie-efficiëntie Huishoudelijke 
automatisering

Geïntegreerde ruimtes 

Kwaliteit en efficiëntie zijn onze uitgangspunten. 
We zetten ons in voor intelligente en milieuvriendelijke 

woningen.
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TOP
-Locatie

Leef weg van de drukte dankzij de rust van de omgeving, maar met alles 
wat je nodig hebt binnen handbereik. 

Profiteer van alle voordelen die de TopViews-locatie biedt. Je woont in een 

omgeving waar je kunt bijkomen van de drukte van de stad, met alle diensten 

op slechts een paar minuten afstand van je huis. Bovendien is de woning door 

de strategische ligging verbonden met relevante punten in de provincie Málaga, 

en die op slechts enkele kilometers afstand en met de auto te bereiken zijm.
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De charme 
van Andalusië 
en de aantrek-
kingskracht van 
eem cultuur
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Benalmádena biedt je de rust van een Andalusisch dorp 
en alle voordelen van een actieve stad.

Ziekenhuizen 
De gezondheid van je familie is 
verzekerd door de verschillende 
ziekenhuizen in de omgeving.

Winkelcentra 
Alle winkelmogelijkheden zijn 
binnen handbereik en bevinden 
zich op slechts enkele meters 
afstand van je huis.

Vrijetijdsbesteding
en cultuur 
Er is een breed scala aan 
vrijetijdsbestedingen en culturele 
activiteiten beschikbaar in deze 
bruisende stad.

Scholen 
Je kunt kiezen uit verscheidene 
scholen voor kinderen op 
slechts enkele minuten afstand 
van je huis.
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TOP
-Voorzieningen

Jij en je levenskwaliteit zijn onze prioriteiten, 

daarom bevatten onze woningen een breed 

scala aan voorzieningen. 

Het enige waar je je druk om hoeft te maken, is 

optimaal genieten van je verblijf.  We hebben 

een grote verscheidenheid aan ruimtes voor je 

gecreëerd waarvan je kunt genieten, zoals eem 

infinity pool, waar je kunt ontspannen met 

een aangenaam zomerbad, groene ruimtes 

waar je in contact kunt komen met de natuur 

of een sportschool waar je actief en in vorm 

kunt blijven.
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Infinity pool

Garages  

Peddelbaan Groene zones 

Sportschool en 
multifunctionele ruimte 

Ruimte voor kinderen

Een droomplek, puur en 

alleen bedoeld voor je rust.
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Plattegronden
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VRIJE LOOP

01. SALON-EETKAMER-KEUKEN

02. HAL

03. SLAAPKAMER 1

05. SLAAPKAMER 2

04. BADKAMER

06. BADKAMER

GEBOUWD GEBIED

OVERDEKT TERRAS

OPEN TERRAS

TOTALE M2 VEKOOP

HOUSING PLAN
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INTERIEUR NUTTIG OPPERVLAK

01. SALON-EETKAMER-KEUKEN

02. HAL

03. SLAAPKAMER 1

05. SLAAPKAMER 2

06. SLAAPKAMER 3

04. BADKAMER

07. BADKAMER

GEBOUWD GEBIED

OVERDEKT TERRAS

OPEN TERRAS

TOTALE M2 VEKOOP

HOUSING PLAN
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INTERIEUR NUTTIG OPPERVLAK

02. SALON-EETKAMER-KEUKEN

01. LOOBY

03. HAL

04. SLAAPKAMER 1

06. SLAAPKAMER 2

07. SLAAPKAMER 3

05. BADKAMER

08. BADKAMER

GEBOUWD GEBIED

OVERDEKT TERRAS

OPEN TERRAS

TOTALE M2 VEKOOP

HOUSING PLAN

Dit plan kan worden gewijzigd afhankelijk van de ontwikkeling van het project. Het gereflecteerde meubilair, opgenomen in 
de keuken, heeft enkel een decoratief effect... Het is geen contractueel document. HET PROJECTMANAGEMENT BEHOUDT 
ZICH HET RECHT VOOR OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN OM FUNCTIONELE, ESTHETISCHE 
EN/OF JURIDISCHE REDENEN, ZONDER DAT DIT EEN VERMINDERING VAN DE KWALITEIT VAN DE CONSTRUCTIE MET 
ZICH MEEBRENGT. 

PENTHOUSE D



C/ Príncipe de Vergara, 120
Esc 3. 1º planta 
28005, Madrid
www.topgestionmadrid.es
info@topgestion.es 
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