
REF. POZ36942

7.950.000 € 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
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9
Cambres de bany  

1.163m²
Plànol  

3.411m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Vila de 1160 m², un màxim exponent del minimalisme
residencial sobre una parcel·la consolidada a cantonada
de 3400 m² en venda La Finca, la urbanització més
exclusives i segura de Pozuelo de Alarcón a Madrid.

Lucas Fox es complau a presentar aquest meravellós i molt complet habitatge
unifamiliar dissenyat per A-cero, un dels màxims exponents del minimalisme
residencial a tan sols 20 minuts del centre de Madrid.

La vila es va construir el 2007. La idea inicial d'aquest projecte és integrar l'habitatge
a l'entorn natural de la zona residencial on es troba, amb orientació a les
fantàstiques vistes als llacs ia les extensions arbòries que s'estenen per les zones
comunes de la urbanització. La casa es desenvolupa amb un joc de grans volums
rectangulars i formes senzilles. D'aquesta manera obté una edificació amb uns
acabats nets, materials selectes i qualitats exclusives. La façana de la vivenda és de
marbre de travertí que aporta gran lluminositat al conjunt.

Lhabitatge amb una superfície de 1150 m² es distribueix en tres plantes. A la zona
central de l'edificació, es disposa l'accés central amb una gran portalada que ens
dóna la benvinguda. La casa compta amb una distribució funcional amb els principals
espais orientats a la zona de jardí cap al nord. La puresa de formes es trasllada a
l'esquema constructiu, als materials i l'entorn impulsant la unió entre l'edificació i el
context on s'ubica. S'ha optat per una decoració neutra que aporta elegància i
sobrietat a totes les estances de la casa. A més, la il·luminació aporta també un aire
modern i sofisticat a l'habitatge.

A l'interior de la planta baixa, ens rep un gran vestíbul que ens condueix directament
a la sala d'estar principal amb fusteria de vidre de seguretat que, gràcies al seu
sistema d'obertura, s'esvaeix cap a la planta semisoterrani per integrar
completament l'exterior amb el interior. En aquesta mateixa planta hi trobem
l'oficina, la sala de jocs, la sala de televisió, la cuina, la zona d'office, la zona de
menjador principal i la neteja de cortesia. L´habitatge s´ha dissenyat perquè tots els
espais gaudeixin de grans finestrals a la façana aprofitant al màxim la llum natural i
amb sortida al jardí, la piscina i al paisatge natural que ofereix la urbanització. La
blancor que domina a l'interior, així com els amplis finestrals i la connexió visual amb
el jardí i el porxo fan que aquests espais principals de la llar gaudeixin d'abundant
llum i vitalitat.

lucasfox.cat/go/poz36942

Piscina coberta , Piscina climatitzada,
Piscina, Jardí, Servei de consergeria ,
Gimnàs, Garatge privat, Ascensor,
Terres de marbre, Sostres alts,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Zona chill-out, Vestidor,
Traster, Seguretat, Saló gourmet,
Sala de jocs, Safareig, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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A la planta superior trobem la zona de nit i més privada de l'habitatge on trobem en
una ala de la casa quatre dormitoris amb bany privat i armaris encastats de terra al
sostre, una zona d'estar i reunió a la part central i l'altre costat, el dormitori principal
amb dos vestidors, dos banys i una àrea de bany comú.

Pel que fa a la planta semisoterrani, hi trobem la part més social de la casa. Podem
trobar una zona de reunions (xoc) amb una petita cuina auxiliar, una zona de piscina
interior amb bany turc, sala de jocs, celler i la zona de garatge per a cinc cotxes. En
aquesta mateixa planta hi trobem l'àrea de servei, que inclou dos dormitoris, bany i
cuina. Aquesta zona comunica directament amb la cuina principal, per a més
comoditat i que servei tingui una zona completament independent dins de lespai
principal de la casa.

La distribució de la casa és molt funcional i senzilla, per oferir una vida molt còmoda
i tranquil·la.

Pel que fa a l'exterior, la façana principal s'envolta d'un paisatgisme amb
intervencions atractives de formes arbòries geomètriques. A l'exterior, els camins de
vianants i la zona enjardinada central incorporen una vegetació de caràcter autòcton,
resistent al clima de la zona i que aporta absoluta privadesa. La piscina és la
protagonista d´aquest espai exterior al costat de l´àrea aterritzada de chill-out. Aquí
podreu gaudir de l'entorn natural o prendre el sol a la tarima al costat de la piscina
mentre els més petits juguen i corren per la gespa. Perfecte per relaxar-se i gaudir
del contacte amb la natura després d'una jornada laboral intensa.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per correu electrònic o per telèfon per
concertar una visita i veure la vila amb els vostres propis ulls. 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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