
VENUT/UDA

REF. RZS33819

969.600 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 8 dormitoris en venda a Torrelodones
Espanya »  Madrid »  Torrelodones »  28248
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7
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808m²
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2.000m²
Dimensions del terreny
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Excepcional vila independent de luxe de 808 m² amb
meravelloses vistes, 8 dormitoris, majestuosa entrada,
jardí, piscina i pista de tennis en venda a Torrelodones.

Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquesta impressionant i funcional vila
independent de 808 m² distribuïda en tres plantes, amb vuit dormitoris i set banys,
un meravellós jardí privat, una piscina d'aigua salada i pista de tennis privada
espectacular.

Se situa a vuit minuts del centre comercial Espacio, del casino Gran Madrid i de
l'hospital universitari HM Torredolones. Ofereix accés immediat a l'autovia A-6 i
l'estació de Rodalies a 5 minuts amb cotxe.

Podem destacar els seus acabats de qualitat i el seu disseny clàssic, amb una
impressionant entrada amb dues oliveres centenàries. Després de la porta principal
amb vídeo porter, es disposen dues entrades, una automàtica, amb una rampa amb
espai per a vuit cotxes. A més, la zona exterior ofereix grans espais, un jardí amb un
ampli porxo i una piscina d'aigua salada immensa, una zona de barbacoa i una caseta
amb bany.

A l'entrada a l'habitatge, ens trobem amb un ampli rebedor amb armaris a banda i
banda i un lavabo. Tot seguit, ens trobem amb una sala d'estar amb una preciosa
llibreria feta a mida i després, el saló-menjador d'uns 70 m² amb doble porta de
vidre, una bonica i funcional xemeneia negra de ferro colat. A més aquesta estada
compta amb tres grans finestrals amb sortida al jardí.

Des del saló s'accedeix a la cuina de 40 m² amb illa central amb gran capacitat
d'emmagatzematge, encimera Silestone, dues neveres, aigüera amb dues aixetes i
electrodomèstics d'alta qualitat Gaggenau. Finalment, s´ofereix un gran dormitori
amb un ampli vestidor i un bany amb banyera, dutxa, la zona de toilette independent
i un armari per a la roba de bugaderia. En aquesta zona tenim un rebost addicional.

Seguidament baixem a la planta semisoterrani amb un gimnàs amb sauna per a
quatre o cinc persones, dutxa, sala polivalent, magatzem i celler amb terres de
tarima. Així mateix, compta amb un dormitori de servei amb ventilació, armari, bany i
traster amb dos acumuladors elèctrics d'aigua independents.

lucasfox.cat/go/rzs33819

Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí, Spa,
Pista de tennis, Gimnàs, Garatge privat,
Terres de marbre, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Vestidor, Traster,
Llar de foc, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Alarma,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop del transport públic
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Després de pujar una preciosa escala de marbre, ens trobem a la primera planta, és a
dir, la zona de nit amb cinc dormitoris, tres en suite, amb banys privats. A més a més,
compten amb el seu propi vestidor i zona d'estudi. Aquesta mateixa planta acull una
zona de convidats amb dos dormitoris i un bany complet per compartir.

Així mateix, l'habitatge disposa d'un sistema d'alarma, gas propà, radiadors de
calefacció, persianes elèctriques, armaris de paret, garatge privat interior i amplis
espais interiors i exteriors per gaudir a l'aire lliure. La casa té previst un espai per
instal·lar un ascensor.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita.
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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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