
REF. POZ33288

Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28223

7
Dormitoris  

8
Cambres de bany  

1.600m²
Plànol  

3.000m²
Dimensions del terreny

+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

Tres viles avantguardistes amb projecte exclusiu, per
gaudir d´una vida en plenitud, i arquitectura d´autor en
venda en una de les millors ubicacions de Pozuelo de
Alarcon: La reconeguda urbanització privada de
Somosaguas.

Somosaguas Natura - The Lifestyle of Your Dream Awaits

Lucas Fox es complau a presentar les tres viles més avantguardistes i exclusives de la
capital espanyola. Designhouses ha reunit les seves millors ments per oferir un
projecte actualment en desenvolupament, amb les millors comoditats familiars d'alta
gamma mai abans vistes a la zona. Arquitectura d'autor a una de les millors
ubicacions de Pozuelo de Alarcón, la prestigiosa urbanització privada de Somosaguas.

Els arquitectes en aquest projecte s'inspiren en l'essència de la natura i de l'ésser
humà per assolir l'equilibri, la calma i la pau interior que anhelen a l'habitatge. Es
recolzen en els materials més nobles i orgànics, com el formigó, metall o vidre, per
trobar solucions senzilles però longeves i descobrir elements arquitectònics
inexplorats que normalitzin l'extraordinari.

Una arquitectura que no passarà desapercebuda i el disseny de la qual serà únic a la
zona. Amb el formigó com a referència principal, les cases es distribueixen en tres
plantes, amb espais amplis, finestrals de grans dimensions, vistes especials i una
distribució única, jugant amb els paraments verticals i horitzontals del formigó, en
tota la seva expressió.

Designhouses amb 200 projectes creats i 30 anys d'experiència, ha esdevingut un
referent al mercat. La seva aposta per tenir cura de cada detall, i la recerca de la
millor qualitat són el segell d'identitat. La seva missió: trobar la finestra inesperada
al lloc correcte. Una constructora amb un clar segell identificatiu, oposat a allò
quotidià, que busca la singularitat.

lucasfox.cat/go/poz33288

Piscina coberta , Piscina, Jardí,
Servei de consergeria , Gimnàs, Sostres alts,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Zona chill-out, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic, S'accepten mascotes ,
Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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En resum, si busca viure a la millor zona de Madrid i de Pozuelo, a pocs minuts de la
Casa de Camp, amb un disseny modern que va més enllà del mai vist a la zona i una
excepcional qualitat tant interior com exterior no dubti a sol·licitar més informació.
Una casa on tu i la teva família pugueu créixer, i on viureu els records més feliços. Un
refugi segur. Una gran llar. Ja sigui que anheli una mica de temps per a vostè o vulgui
passar temps de qualitat amb els seus petits, Somosaguas Natura li brinda tot l'espai
adequat per fer el que estima, a 12 minuts del centre de la meravellosa ciutat de
Madrid.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per correu electrònic o per telèfon per
concertar una visita i conèixer més informació sobre aquest projecte excepcional. Les
imatges detallades sobre el projecte, així com els plànols es presentaran al llarg d
´una reunió personal concertada amb Lucas Fox i els dissenyadors. Estem disponibles
7 dies a la setmana per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients.

També podeu visitar el nostre Lucas Fox Property Lounge recentment inaugurat a
l'avinguda d'Europa 38, Pozuelo, on podrem conèixer les vostres necessitats en més
detall i ajudar-vos a trobar la vostra casa o inversió perfecta.
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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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