
VENUT/UDA

REF. RZS34337

445.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 27m² de jardí en venda a Las
Rozas
Espanya »  Madrid »  Las Rozas »  28232

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

27m²
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

Excel·lent baix de 2 dormitoris amb 27m² de jardí en
venda a Las Rozas en una bella urbanització amb piscina

Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquest fantàstic baix amb jardí de 127m²
a Európolis, Las Rozas, a menys de 20 minuts de Madrid.

Aquest bonic habitatge compta amb dos dormitoris amb armaris de paret, dos banys i
un bonic saló amb sortida al jardí.

En accedir a l'habitatge, ens trobem amb un vestíbul d'entrada independent que
distrubueix als ambients, dóna pas al saló menjador, a un bany/lavabo, així com a la
cuina amb estenedor de vidre.

Accedint al saló menjador hi ha la zona de nit, on comptem amb dos amplis
dormitoris i l'altre bany.

A través de la terrassa-estenedor de la cuina, accedim al jardí de 27m2. A més, també
hi podem accedir a través del saló i de l'habitació principal. El jardí dóna cap a la
urbanització per la qual cosa podem gaudir d'una tranquil·litat absoluta i alhora
seguretat al nostre espai verd privat.

L´habitatge ha estat reformat i compta amb aire condicionat, parquet de roure
natural, pintura llisa, tancaments amb trencament de pont tèrmic, porta cuirassada,
detecció volumètrica d´intrusió, control d´inundació en cuina i banys, detecció d
´incendis en cuina i construcció amb primeres qualitats com Porcelanosa, Roca,
Climalit.

La urbanització, a més, ofereix cuidades zones comunes amb seguretat 24 hores,
piscina amb coberta retràctil, pista de pàdel, zona de joc per als nens i unes boniques
zones enjardinades.

L'habitatge compta amb dues places de garatge i un traster inclosos al preu de
venda.

En resum, es tracta d'un pis excel·lent en perfectes condicions per a famílies que
vulguin viure en un entorn familiar ben comunicat i molt a prop del centre de Madrid,
envoltat d'espais verds naturals.

lucasfox.cat/go/rzs34337

Terrassa, Piscina coberta , Piscina, Jardí,
Servei de consergeria , Garatge privat,
Terres de marbre, Llum natural,
Terrassa comunitària, Vestidor,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, S'accepten mascotes ,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita. També pot visitar-nos
al nostre Property Lounge de Lucas Fox, al carrer Camilo José Cela 8, Las Rozas oa
Instagram a @lucasfox.lasrozas

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.

REF. RZS34337

445.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 27m² de jardí en venda a Las
Rozas
Espanya »  Madrid »  Las Rozas »  28232

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

27m²
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


REF. RZS34337

445.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 27m² de jardí en venda a Las
Rozas
Espanya »  Madrid »  Las Rozas »  28232

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

27m²
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

	Excel·lent baix de 2 dormitoris amb 27m² de jardí en venda a Las Rozas en una bella urbanització amb piscina

