REF. LFS4213

€1,800,000 Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa bioclimàtica a prop de Barcelona. Amb un disseny únic, pista de tenis, piscina
i vistes al mar espectaculars
Espanya » Barcelona » El Maresme » Sant Andreu de Llavaneres » 08392
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PREU REBAIXAT

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.cat

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Aquesta propietat excepcional ha estat construïda en una
parcel•la de 4400m2 amb un disseny arquitectònic
integrat en el paisatge. Ubicada a la urbanització BellAire de St. Andreu de Llavaneres, a la Costa del Maresme
Aquesta propietat única manté la tradició de les cases semisoterrànies en els països
mediterranis, combinada amb tocs moderns de les cases de baix consum.
lucasfox.cat/go/lfs4213

En els últims vint anys, aquest tipus de casa ha estat objecte de recerca gràcies al
baix consum d’energia que té i l’alt grau d’aïllament natural. Tanmateix sense
materials i tècniques de construcció nous, aquestes cases no podrien aconseguir els
estàndards de confort necessaris.
Aquesta casa ha estat publicada en molts articles, llibres d’arquitectura i revistes.

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Pista de tennis,
Garatge privat, Llum natural, Pista de pàdel,
Aparcament, Edifici modernista,
Aire condicionat, Alarma, Barbacoa,
Calefacció, Exterior, Llar de foc, Vistes,
Zona chill-out

Va guanyar el premi de la Comissió Europea el 1989 a partir del George Wright
Forum.
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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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