
REF. POZ38943

970.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 15m² terrassa en venda a
Majadahonda
Espanya »  Madrid »  Majadahonda »  28220

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

165m²
Plànol  

15m²
Terrassa

+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
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DESCRIPCIÓ

Preciós pis de luxe amb terrassa i dues places de garatge
en venda a l'exclusiu complex PINNEA Residencial de
Majadahonda.

Lucas Fox s'enorgulleix de presentar en exclusiva aquest pis únic de luxe situat al
prestigiós Residencial PINNEA de Majadahonda.

Aquest pis meravellós compleix totes les expectatives d'una residència de luxe, amb
espais amplis i en una única planta. Se situa a una tercera planta amb ascensor, a una
de les millors zones residencials de Madrid. L'habitatge és completament exterior i
disposa de traster i dues àmplies places de garatge per a vehicles grans, a la mateixa
finca amb accés directe des de l'ascensor.

L'habitatge s'ha reformat íntegrament, amb materials de la més alta qualitat, com una
preciosa xemeneia al saló-menjador. Originalment comptava amb quatre dormitoris i
ara està configurada en dos grans dormitoris, però hi ha la possibilitat d'afegir-hi un
tercer de forma senzilla.

En creuar l'entrada, ens trobem en un vestíbul ampli de benvinguda, dotat d'armaris
encastats amb gran espai d'emmagatzematge. El vestíbul diferencia les dues àrees
independents entre si: la zona de dia i la zona de descans.

A mà dreta, s'hi ubica la zona de dia, integrada en un espai, ideal per a reunions en
família o amb amics. Aquesta zona es compon d´un meravellós saló-menjador amb
terrassa oberta i d´una preciosa cuina de disseny completament equipada amb
estenedor independent. La terrassa a més compta amb un tancament de vidre
abatible, per permetre'n el gaudi durant les quatre estacions. Tot això es fusiona en
un càlid i acollidor espai, molt pràctic per al dia a dia i amb abundant llum, gràcies
als grans finestrals de terra a sostre ia la seva estratègica orientació sud. Sens dubte
un lloc clau per gaudir d´aquesta excepcional casa.

lucasfox.cat/go/poz38943

Terrassa, Piscina coberta ,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí,
Pista de tennis, Servei de consergeria ,
Gimnàs, Garatge privat, Pista de pàdel,
Parquet, Llum natural,
Terrassa comunitària,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Seguretat, Saló gourmet, Sala de jocs,
Safareig, Renovat, Plafons solars,
Parc infantil, Obra nova, Llar de foc,
Exterior, 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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L'ala esquerra s'ha destinat exclusivament al descans. S'hi allotgen els dos dormitoris
actuals. El dormitori principal és sens dubte una de les joies de la casa, ja que compta
amb un preciós capçal d'obra, bany privat de disseny i un vestidor molt ben equipat,
realitzat exclusivament per a aquest projecte amb materials de gran noblesa. L'altre
dormitori gaudeix de grans dimensions i nombrosos armaris de paret. Permet
disposar d'una zona d'estudi, ideal per als més petits o com a despatx. Aquesta zona
de la casa compta amb altres dues cambres de bany, tots dos complets amb banyera
i amb plat de dutxa respectivament.

Sens dubte una casa única al municipi de Majadahonda. Ideal per a persones que
busquen una residència luxosa en una sola planta, amb immillorables serveis
comuns. El seu estat de conservació és excel·lent. Totes les estances tenen grans
finestres el que proporciona molt bona llum cada dia de l'any.

Aquest habitatge pertany a PINNEA Residencial que ofereix unes meravelloses zones
comunes, completament privades i segures. Compta amb plaques solars i grans zones
enjardinades arrecerades per les copes dels pins, una pineda privada de més de
40.000 m², dues piscines exteriors i una altra piscina interior climatitzada i oberta els
365 dies a l'any, sauna, gimnàs, pistes de pàdel, tennis i poliesportiva, sala
d'esdeveniments singulars, parcs infantils, seguretat 24 hores, videovigilància per
CCTV i control d'accés amb barreres.

Una llar luxosa i acollidora on els protagonistes són l'espai exterior, la llum natural i
l'entorn caracteritzat per la naturalesa exuberant que l'envolta. 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 a la setmana per adaptar-nos a les
necessitats dels nostres clients. També podeu visitar-nos al nostre Lounge de Lucas
Fox a l'avinguda d'Europa, 38 a Pozuelo de Alarcón. Així podrem analitzar les vostres
necessitats amb més detall i ajudar-vos a trobar la casa o la 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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