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536.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Torrelodones
Espanya »  Madrid »  Torrelodones »  28250

3
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3
Cambres de bany  

250m²
Plànol
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Preciosa casa adossada de 250 m², amb terrasses i
increïbles vistes a la muntanya en venda a la urbanització
Los Robles, Torrelodones.

Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquest fantàstic habitatge en venda a
Torrelodones. La casa de 250 m² compta amb una preciosa terrassa amb
immillorables vistes a la muntanya.

Aquesta urbanització ofereix espais comuns, zones verdes i piscina comunitària i està
envoltada d´un entorn natural i tranquil que fan d´aquest habitatge una gran elecció.

Compta amb molta llum natural en tots els seus ambients, per la qual cosa es pot
gaudir d´una gran lluminositat i d´agradables vistes des de diversos ambients de la
casa.

La casa consta de 3 plantes A la planta principal o planta baixa, ens trobem un ampli
rebedor amb diverses finestres laterals que dóna pas a la cuina totalment moblada
amb electrodomèstics de qualitat i reformada, connectada al saló amb xemeneia i un
gran finestral obert, que fa una sensació d'amplitud i molta llum a les dues estances.
El saló compta amb una preciosa llibreria feta a mida i amb amplis finestrals de tipus
oscil·lo batents i amb mosquiteres. Els finestrals són de Segurwal que aïllen del
soroll i protegeixen dels raigs solars i els vidres de Climalit. El saló dóna pas a la
bonica terrassa amb tendals i un sistema de reg des d'on podem apreciar l'entorn
natural. Té accés directe a la piscina ia la resta de la urbanització. En aquesta planta
també hi ha un lavabo.

A la primera planta se situa la zona de nit amb dos dormitoris, abans tres. El primer
consta de banyera i un meravellós armari fet a mida i també disposa de terrassa. El
segon ofereix diversos armaris i un bany amb dutxa on també s'aprecia la claredat i
llum que té la casa.

A la planta sota coberta hi ha les golfes amb accés per una bonica escala de cargol.
Aquest és un espai ampli i lluminós amb molt d'espai per a diferents alternatives i es
podria fer una cambra de bany addicional. Actualment es fa servir com a dormitori i
despatx, però es podria convertir en sala de jocs o gimnàs i compta amb una finestra
Velux. A més consta d´una petita terrassa des de la qual es pot gaudir de la
privilegiada situació de la casa.

lucasfox.cat/go/rzs33650

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Garatge privat, Terres de marbre,
Sostres alts, Llum natural, Aparcament,
Vistes, Renovat, Llar de foc, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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A la planta semisoterrani, tenim un ampli garatge amb porta automàtica per a tres
cotxes, adaptat per a càrrega de cotxe elèctric i traster.

Cal destacar la ubicació de la urbanització de només 19 propietats, així com de
l'habitatge, ja que es troba amb alçada respecte a la resta, per la qual cosa la
privadesa és absoluta. D´altra banda, l´orientació fa que es gaudeixi de les terrasses
al màxim. La urbanització compta amb bones comunicacions de transport públic i
ràpida connexió amb la A6 a uns minuts amb cotxe i amb la localitat de Torrelodones
a 10 minuts a peu. Per tot això, es tracta d'un habitatge magnífic per gaudir de la
tranquil·litat de la zona.

Compta amb aire condicionat a tota la casa fred-calor i excel·lents qualitats. El
meravellós buit de l´escala aporta molta llum. Tot plegat és un habitatge per entrar a
viure sense necessitat d'actualitzacions; de fet, la casa està acabada de pintar.
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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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