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1.975.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Montemar
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5
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5
Cambres de bany  

452m²
Plànol  

637m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Espectacular casa de disseny avantguardista amb vistes
panoràmiques en venda a Montemar

Aquesta exclusiva casa de disseny de 452 m² està situada sobre una parcel·la de 637
m² a la tranquil·la zona residencial de Montemar, Castelldefels, en una ubicació
privilegiada que permet apreciar precioses vistes panoràmiques des de les seves
estades. Aquesta casa única de disseny amb integració exclusiva compta amb zones
enjardinades, piscina de 32 m² i diverses terrasses.

La casa distribueix en tres plantes, més la planta semisoterrani que es comuniquen
per escala i ascensor.

La planta principal ofereix un ampli saló-menjador amb sortida a les terrasses, jardí i
piscina i zona de barbacoa, amb sostres espectaculars de 8 metres d'alçada. El saló-
menjador ofereix un equipament audiovisual de gran qualitat amb xemeneia amb
mirall Magic Mirrow suspès i pantalla de cinema de 4 metres amb projector integrat al
llum de disseny. A la mateixa planta, trobem la cuina americana avantguardista amb
illa obrador de 5 metres i oberta al saló, completament equipada amb
electrodomèstics d´alta gamma, incloent forn al vapor, vinoteca i mobiliari de disseny
italià. Per acabar, s'ofereix un dormitori de servei, una zona de safareig i un lavabo de
cortesia.

La primera planta disposa d'un dormitori amb bany privat amb plat de dutxa, dos
dormitoris dobles que comparteixen un bany complet i un despatx diàfan amb vistes
al saló i lavabo a la terrassa.

A la segona planta hi ha el dormitori principal amb bany privat i vestidor amb joier i
moble-bar, mòdul amb nevera i cafetera i sortida a la terrassa amb precioses vistes
panoràmiques. A la mateixa planta també hi tenim un espai de lectura.

A la planta semisoterrani, hi ha el garatge d'uns 110 m², un lavabo de cortesia,
traster, cambra de màquines i ascensor amb clau de seguretat.

lucasfox.cat/go/gav38589

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Ascensor, Sostres alts,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Renovat,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Cinema domèstic,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Aquesta espectacular casa, a part del seu disseny únic, ofereix equipament exclusiu,
piscina de 32 m² amb tarima perimetral de fusta ipe, paviment de marbre buixardat a
exteriors, zones enjardinades amb paisatgisme tropical amb jardineres, reg
domotitzat i il·luminació exterior, mobiliari exterior, tendals elèctrics, finestres
Climalit, climatització amb gas natural i aire condicionat d'estilisme per conductes
cromats i difusors artesanals i terres de parquet natural. A més, disposa de
comoditats com a recollida de roba de la bugaderia per conductes.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest espectacular habitatge.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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