
PREU REBAIXAT

REF. POZ38722

1.990.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

470m²
Plànol  

1.650m²
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

Espectacular vila independent sobre una parcel·la de
1.650 m² en venda a la zona més plàcida de Monteclaro, a
prop de centres educatius com Col·legi Everest i UFV,
centre comercial Monteclaro o M-40.

Lucas Fox s'enorgulleix de presentar aquest singular habitatge al cor de Monteclaro:
una vila de 400 m² totalment reformada fa tot just 10 anys amb un disseny molt
actual, sobre una parcel·la de 1650 m².

Accedim a la vivenda directament pel distribuïdor de la planta baixa. Just al
capdavant arribem al lluminós saló-menjador. Aquí hi trobem diversos ambients.
D'una banda, la zona d'entreteniment que dóna accés a una sala d'estar acollidora,
ideal per destinar al racó de lectura.

Al mig compta amb una zona diàfana, ideal per a múltiples usos, que a més dóna
accés al porxo totalment envidriat. Aquesta zona de casa és una autèntica joia, per la
seva amplitud com per la llum que rep durant tot el dia que li confereixen un confort
extraordinari. Tot això s'aconsegueix gràcies als amplis finestrals amb portes
corredisses de la marca Cortizo, que ens permeten obrir completament el porxo al
jardí per gaudir-ne al màxim a l'estiu. Així mateix, un cop tancat, ens permet aprofitar
completament les hores de sol a l'hivern, completament aïllats de les baixes
temperatures de l'exterior. El racó restant del saló està reservat per al menjador. Un
espai, igual que la resta del saló, molt ampli i banyat amb llum natural i accessible,
directament des de la cuina.

L'espai reservat a la cuina compleix totes les expectatives: un espai gran, amb molt
d'espai d'emmagatzematge, un petit menjador de diari, illa al mig de la cuina i
mobiliari disseny per brindar tota la comoditat i la practicitat possibles.

Tornant al distribuïdor de l'entrada veurem, d'una banda, la neteja de cortesia i de
l'altra, just sota l'escala de pujada, l'accés a una estada polivalent utilitzada
actualment com a cambra de música. No obstant això, es podria destinar a altres
usos com a dormitori de convidats amb el seu lavabo.

lucasfox.cat/go/poz38722

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Seguretat, Sala de jocs,
Safareig, S'accepten mascotes , Renovat,
Parc infantil, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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A la planta alta s'ubica la zona de descans composta per la suite principal i tres
dormitoris més, tots amb banys privats. Des del distribuïdor d'aquesta planta, a mà
dreta hi ha la primera suite, un dormitori doble amb espai per a escriptori i bany
complet. Davant l'escala, el segon dormitori, també doble amb molta llum natural i
també amb la seva cambra de bany. Pel passadís de l'esquerra arribem al tercer
dormitori, també de generoses dimensions i amb bany privat. Al final del passadís, hi
ha la magnífica suite principal, una estança encomiable des de diferents punts de
vista. Les seves impressionants dimensions, 100 m² en total, es distribueixen entre
l'immens vestidor, un acollidor despatx o zona de treball, l'enorme bany i la zona de
descans. Cal destacar que en aquesta ala prevalen la lluminositat i les vistes; tot això
sense deixar de banda la privadesa. El dormitori principal està íntegrament compost
per finestrals de terra a sostre per gaudir al màxim de l'entorn, a més d'aprofitar
l'orientació per guanyar la màxima privadesa. Les grans portes corredisses de la cara
posterior fan que, un cop obertes, tinguem la sensació d'estar pràcticament al jardí.

Pel que fa a exteriors, la senya d'identitat és el jardí del darrere: un petit prat privat
d'un verd impol·lut, totalment diàfan, presidit per la piscina amb zona de platja
perquè gaudeixin tant els més petits com els adults. A la part lateral hi ha el porxo
destinat a aparcament, la cambra de màquines que inclou zona de rentat i planxa, un
traster i fins i tot un porxo per aparcar motos.

A la part tècnica, l'habitatge compta amb calefacció per gas natural per radiadors,
aire condicionat, il·luminàries led de tota la casa, terres de fusta a tota l'extensió, a
excepció de cambres humides i cuina on s'opta per paviment porcellànic. La fusteria
de tota la casa és dalumini amb trencament de pont tèrmic.

En resum, estem davant d'una vila molt peculiar que alhora ofereix amplitud i
lluminositat, en un entorn natural que faria les delícies de la família més exigent. Tot
això sense renunciar a la proximitat amb la capital oa la seguretat duna urbanització
tancada com Monteclaro.

Lhabitatge es pot visitar amb facilitat. Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox avui
mateix per telèfon o correu electrònic per organitzar una visita. Treballem 7 dies a la
setmana per poder adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients.

A més, també pot visitar-nos al nostre lounge Lucas Fox que acabem d'inaugurar a
l'avinguda d'Europa, 38 a Pozuelo per prendre una tassa de cafè i que puguem
analitzar els seus requisits amb més detall i així ajudar-lo a trobar 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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