
PREU REBAIXAT

REF. RZS32378

1.290.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 1,400m² de jardí en
venda a Torrelodones
Espanya »  Madrid »  Torrelodones »  28250

3
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

274m²
Plànol  

1.677m²
Dimensions del terreny  

40m²
Terrassa  

1.400m²
Jardí

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Espectacular vila de luxe d´obra nova dissenyada per A-
zero Tech de Joaquín Torres i Rafael Llamazares de 275 m²
sobre una parcel·la de 1677 m² amb un bonic jardí, piscina,
terrassa amb immillorables vistes a la muntanya en
venda a Torrelodones.

Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquest fantàstic habitatge unifamiliar
d'obra nova dissenyat pels reconeguts arquitectes Joaquín Torres i Rafael
Llamazares. La vila de 275 m² compta amb tres dormitoris, un meravellós jardí i una
piscina espectacular de 32 m², amb vistes a la muntanya en una de les zones més
exclusives de Torrelodones, la zona del Llac als Penyalscals, a menys de 30 minuts a
transport de Madrid.

Aquest increïble habitatge és a 4 minuts de l'estació de Renfe de Rodalies, a 5 minuts
amb cotxe del centre comercial Espacio Torrelodones, del casino Gran Madrid
Torrelodones i de l'hospital universitari HM Torredolones. Ofereix accés immediat a
l'autovia A-6, l'autovia del Nord-oest o la carretera de La Corunya.

La vila presenta un estil de construcció modern, formal i funcional, amb
característiques constructives principals del prestigiós estudi d'arquitectura al sector
de luxe.

Aquest habitatge unifamiliar es va construir pensant en la importància de l'entrada
de llum natural a tots els seus ambients, per la qual cosa es pot gaudir d'una gran
lluminositat i d'agradables vistes des de qualsevol punt de la casa. Consta de dues
plantes i tres dormitoris, tots amb bany privat i el principal amb vestidor, a més d'un
lavabo de cortesia a la planta principal.

S´accedeix a l´habitatge pel costat amb la façana de 20 metres amb entrada amb
porta automàtica al garatge per a dos cotxes i amb porta de vianants amb porter
automàtic. Des de la porta principal accedim a primera planta que consta d´un
rebedor d´entrada amb armari encastat, dos dormitoris dobles amb bany amb dutxa
cadascun, armaris de paret i sortida a una gran terrassa amb unes belles vistes a la
muntanya. Des d'aquesta planta veiem el saló a doble alçada.

lucasfox.cat/go/rzs32378

Piscina, Jardí, Aparcament, Vistes, Vestidor,
Obra nova, Exterior, Cuina equipada, Balcó,
Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Baixant les escales, ens trobem amb la planta principal que consta de saló a doble
alçada de 44 m², cuina de 9 m² amb infinitat d'armaris i tots els electrodomèstics,
safareig independent de 3 m² amb rentadora i assecadora, un lavabo de cortesia de 2
,50 m², un traster de 2 m² i el dormitori principal de 23,50 m² amb vestidor doble i
bany amb dutxa i lavabo doble, a més de sortida a un pati anglès. Tant el saló com el
dormitori principal tenen sortida a un porxo de 20 m² ia una terrassa de 40 m², així
com a la zona amb piscina infinita de 32 m² amb cambra d'instal·lacions.

Les sortides a terrassa tenen persianes automatitzades i estors a totes elles. La
fusteria a tota la casa és d'alumini lacat color negre i doble vidre tipus Climalit. La
calefacció, la climatització, així com l'aigua calenta sanitària funcionen amb el
sistema d'aerotèrmia, amb una bomba de calor aerotèrmica, un interacumulador
d'aigua calenta sanitària de 200 litres i climatització (fred/calor) per mitjà de fancoils
ocults al fals sostre, amb distribució d'aire per conductes, controlant cada zona
independentment mitjançant un cronotermòstat. A més, compta amb un sistema de
ventilació projectat de doble flux compost per un recuperador de calor, encarregat
d'extreure l'aire de les estances humides (banys, lavabo i cuina), recuperar la calor
creuant-lo amb l'aire de renovació abans d'impulsar-lo a les estades principals
(dormitoris i saló). Finalment, compta amb il·luminació tipus led de baix consum tant
a l'interior com a l'exterior de l'habitatge.

La parcel·la està totalment tancada, disposa de pou daigua, així com una construcció
independent duns 50 m² que podria tenir diversos usos: gimnàs, habitatge de servei,
habitatge de convidats, entre altres.

En resum, es tracta d'una casa única, que ofereix una qualitat de vida molt a prop del
centre de Madrid, envoltat d'espais verds naturals i de meravelloses vistes.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita. També podeu visitar-
nos al nostre Property Lounge de Lucas Fox, al carrer Camilo José Cela 8, Las Rozas,
per ampliar la informació.
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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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	Espectacular vila de luxe d´obra nova dissenyada per A-zero Tech de Joaquín Torres i Rafael Llamazares de 275 m² sobre una parcel·la de 1677 m² amb un bonic jardí, piscina, terrassa amb immillorables vistes a la muntanya en venda a Torrelodones.

