
PROPIETAT EN EXCLUSIVA

REF. MAT30232

2.900.000 € Casa / Vil·la - En venda - Propietat en exclusiva
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 1,800m² de jardí en
venda a Sant Andreu de Llavaneres
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

584m²
Plànol  

1.990m²
Dimensions del terreny  

1.800m²
Jardí

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.cat Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Casa familiar icònica, totalment reformada, dissenyada
per l'arquitecte, en venda en una exclusiva zona
residencial de la Costa del Maresme.

Construïda l'any 1967 i renovada completament l'any 2021, aquesta emblemàtica vil·la
familiar mediterrània va ser dissenyada pel guardonat arquitecte català Lluis
Cantallops.

Situat en una gran parcel·la d'un turó de poc menys de 2.000 m² amb orientació
sud/sud-est i envoltada de bonics jardins enjardinats, la propietat de 694 m² ofereix
total privacitat i tranquil·litat i es troba a només 10 minuts a peu dels serveis locals
de Sant Andreu de Llavaneres. nucli urbà ia 2 km de la platja i port esportiu més
propers.

La ubicació del turó ofereix meravelloses vistes al mar, mentre que els jardins
paisatgístics i la zona de la piscina ofereixen una bonica vista mediterrània des de les
zones d'estar i les habitacions.

Típica de les obres de Lluis Cantallops, la propietat està construïda amb maó local i
pren la forma d'un disseny modular únic amb diverses unitats interconnectades. Les
obres de reforma han estat realitzades amb cura per l'actual propietari i s'ha fet tot
el possible per respectar la integritat arquitectònica de l'immoble alhora que s'ha
adaptat la casa a la vida moderna. El resultat és una de les millors propietats
residencials de la regió, amb espais de vida diàfans de grans dimensions, molta llum
natural i acabats contemporanis d'alta qualitat.

Els 570 m² d'allotjament es distribueixen en dues plantes. Les principals zones
d'estar i cuina, les habitacions principals de 4 famílies (3 dobles, 1 individual) i 3
banys es troben a la primera planta, mentre que una habitació de convidats
addicional es troba a la planta baixa juntament amb un espai d'oficina i totalment -
gimnàs equipat. Els dos nivells estan connectats per l'escala original de pedra de
cargol.

lucasfox.cat/go/mat30232

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Gimnàs, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Vestidor, Traster,
Safareig, Renovat, Plafons solars,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Al cor de la casa hi ha un espectacular espai d'estar de planta oberta que inclou una
cuina moderna i totalment equipada amb illa de treball central, una zona
d'estar/menjador amb magnífiques vistes al sud de la piscina fins al mar més enllà i
un saló addicional enfonsat. zona amb llar de foc i accés directe a una terrassa de
menjador exterior. Les impressionants portes corredisses de vidre de terra a sostre
s'obren per proporcionar una connexió perfecta amb les terrasses exteriors i la
piscina mentre inunden la casa amb llum natural càlida.

La piscina d'aigua salada de 5m x 10m, a pocs passos de la sala d'estar, està
envoltada de paviment de pedra i amb vistes a diverses terrasses. Una pèrgola a
l'ombra de la piscina ofereix l'escenari perfecte per sopar a l'aire lliure. La resta del
jardí ha estat bellament enjardinat amb zones de gespa exuberant regadiu, una zona
de jocs de bàsquet i parterres de flors de lavanda, agapanthus i altres arbustos
mediterranis meravellosament dissenyats.

La impressionant entrada principal, envoltada d'oliveres, ofereix aparcament fora del
carrer per a diversos cotxes. També hi ha una plaça d'aparcament coberta per a un
cotxe amb un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics.

La calefacció central és mitjançant conductors amb aire condicionat tant fred com
calent, alimentat en gran part per plaques solars, fent que la casa sigui gairebé
completament autosuficient.

No s'ha estalviat cap despesa en les obres de renovació i el resultat és un aspecte
elegant i contemporani amb terres de formigó polit, un paladar de color uniforme a
tot arreu i materials uniformes a totes les zones d'estar, dormitoris i banys.

Es tracta d'una de les propietats familiars més impressionants de la comarca del
Maresme, situada en un dels barris residencials més cotitzats i que cal visitar.
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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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	Casa familiar icònica, totalment reformada, dissenyada per l'arquitecte, en venda en una exclusiva zona residencial de la Costa del Maresme.

