
VENUT/UDA

REF. POZ28162

820.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28224

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

187m²
Plànol

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.cat Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Fantàstic pis amb un disseny excepcional i 3 dormitoris en
una extraordinària urbanització de l&#39;Barrial. Gaudeix
de seguretat 24 hores, característiques d&#39;excel·lent
qualitat i un meravellós jardí privat.

Lucas Fox s'enorgulleix de presentar aquest luxós baix amb jardí en una de les
urbanitzacions més tranquil·les de Pozuelo. Consta de tres dormitoris, dos banys, un
lavabo, un còmode cuina amb sortida independent, un gran saló i un sorprenent jardí
consolidat.

A l'entrar al pis, el mateix rebedor ens condueix a la dreta a l'passadís que dóna pas
a la zona de nit, a la neteja de cortesia i a la sala-menjador. Aquesta última estada
aprofita a el màxim l'espai i la llum natural gràcies als seus grans finestrals de terra a
sostre, els quals li aporten un aire molt acollidor i regalen unes vistes fantàstiques
de jardí privat. La cuina, a l'esquerra, compta amb un rebost amb gran capacitat
d'emmagatzematge i sortida a jardí.

A la zona de nit tenim dos dormitoris amb grans armaris encastats, un bany complet i
un espaiós dormitori principal amb bany privat i vestidor.

L'immoble presenta un estil modern, amb parets llises i terres de gres porcelànic.
Està equipat amb calefacció individual per terra radiant seccionat per estades, aigua
calenta per gas natural que es beneficia d'l'estalvi de les plaques solars i aire
condicionat amb bomba de calor distribuïda per conductes.

L'habitatge es completa amb dues àmplies places de garatge i un bon traster.

Entre les zones comunes trobem dues piscines exteriors, sauna, gimnàs, pistes de
pàdel, sala d'esdeveniments i parc infantil. Finalment, per a major tranquil·litat dels
seus residents, el complex compta amb seguretat les 24 hores i videovigilància.

Una llar ideal per a famílies per a les quals preval el confort sense descuidar
l'amplitud, tot això a pocs minuts de Madrid capital.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox avui mateix per telèfon o correu electrònic per
organitzar una visita. Treballem els set dies de la setmana per poder adaptar-nos a
les necessitats dels nostres clients.

lucasfox.cat/go/poz28162

Terrassa, Jardí, Spa, Servei de consergeria ,
Garatge privat, Pista de pàdel, Llum natural,
Terrassa comunitària, Edifici modernista,
Aparcament, Zona chill-out, Seguretat,
Saló de bellesa , Plafons solars, Llar de foc,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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També pot visitar-nos al nostre recentment inaugurat lounge en avinguda d'Europa,
38 a Pozuelo. Així podrem estudiar millor les seves necessitats per poder ajudar-lo a
trobar la casa o inversió perfecta.

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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