
VENUT/UDA

REF. RZS34589

860.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Las Rozas,
Madrid
Espanya »  Madrid »  Las Rozas »  28231

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

300m²
Dimensions del terreny

+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 i avantguardista casa adossada de 350 m²
amb 6 dormitoris sobre una parcel·la de 300 m² en venda
en un entorn inigualable a la zona de Montecillo, Las
Rozas.

Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquest habitatge de luxe amb excel·lents
qualitats, amb una superfície de 350 m² sobre una parcel·la de 300 m². És una
construcció de disseny modern i avantguardista, amb piscina pròpia i jardí. La casa se
situa en una ubicació magnífica, en un entorn únic i amb tota mena de serveis, a més
d'estar proper al nucli urbà. A l'hora de dissenyar-la, s'ha pensat en un habitatge
molt lluminós, funcional, amb gran amplitud i molta llum natural. A més, la façana és
de marbre clar el que li dóna un toc distingit.

A la planta principal consta d´un rebedor amb lavabo de convidats, una àmplia cuina
office, un saló-menjador amb llar de foc i grans finestrals amb sortida a la terrassa i
al jardí que compta amb una piscina pròpia de magnesi.

A la primera planta hi ha el dormitori principal amb el seu bany privat, dos dormitoris
que comparteixen un bany i una cambra dormitoris, amb bany incorporat.

A la planta semisoterrani, hi ha una àmplia sala d´ús polivalent amb una cambra de
bany i sortida a una gran terrassa ia una altra una mica més petita. En aquesta
planta, també hi ha el garatge per a dos cotxes, una sala d'ús polivalent (quart de
jocs o despatx) amb un gran finestral i sortida directa al jardí, un safareig, un
dormitori de servei amb bany i un traster.

La casa unifamiliar té un ascensor privat que connecta totes les plantes des del
garatge. Les qualitats són immillorables i estan en perfecte estat de manteniment,
amb accés adaptat a persones amb mobilitat reduïda i amb gas natural. Disposa
d'aire condicionat, terra radiant, plaques solars, persianes motoritzades.

En resum, és una casa elegant i moderna, que ofereix excel·lents qualitats, envoltada
de tot tipus de serveis i en una ubicació exclusiva, segura i molt desitjada.

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

lucasfox.cat/go/rzs34589

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Terres de marbre, Parquet,
Llum natural, Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Balcó, Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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