
LLOGAT/ADA

REF. MATR27631

7.000 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 1,700m² de jardí en
lloguer a Sant Andreu de Llavaneres
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

625m²
Plànol  

2.100m²
Dimensions del terreny  

1.700m²
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 única de 625 m² en una ubicació privilegiada amb
piscina coberta i vista panoràmica sobre el mar.

Aquesta casa excepcional, construïda el 2009 per Mias Arquitectes, un despatx
d'arquitectes guardonat, es va dissenyar per a integrar-se al paisatge. La seva forma
corbada, longitudinal i la seva façana de vidre amb vista panoràmica en tota la seva
longitud.

L'habitatge, amb una estructura de formigó i bigues d'acer amb un sostre de zinc,
gaudeix d'abundant lluminositat i amplitud.

El saló principal es distribueix en un nivell i inclou menjador i cuina de planta
semioberta, bany de convidats, un safareig, el dormitori principal en suite amb
vestidor, bany i accés directe a la piscina, 2 dormitoris dobles més (ambdós sortida a
jardí ), un bany i un estudi.

La planta superior consta d'un altre gran dormitori en suite. El soterrani, d'altra
banda, compta amb un pis independent com a visitant o per al personal de servei
amb cuina, bany i dormitori. A més, aquest nivell presenta un garatge amb
estacionament per a més de 8 cotxes, traster i sala de màquines.

A l'exterior, el jardí pla compta amb un espai chill-out amb vistes a poble, una zona
de barbacoa i una àmplia zona d'aparcament exterior. Les portes de vidre que
envolten la piscina i el jacuzzi s'obren completament per donar la benvinguda a la
temporada d'estiu.

Una oportunitat fantàstica per viure en una joia arquitectònica contemporània única
en una ubicació fantàstica.

lucasfox.cat/go/matr27631

Vistes al mar , Terrassa, Piscina coberta ,
Piscina, Jardí, Spa, Jacuzzi, Garatge privat,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster,
Sistema domòtic,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, Safareig, S'accepten mascotes ,
Plafons solars, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Barbacoa, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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