REF. RZS36340

339.000 € Pis - En venda - Reservado

Pis de 3 dormitoris en venda a Las Rozas, Madrid
Espanya » Madrid » Las Rozas » 28231
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114m²
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Cambres de bany

Plànol

RESERVADO

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 912 624 578

lasrozas@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Espanya

REF. RZS36340

339.000 € Pis - En venda - Reservado

Pis de 3 dormitoris en venda a Las Rozas, Madrid
Espanya » Madrid » Las Rozas » 28231

3

2

114m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

DESCRIPCIÓ

En venda dúplex exterior totalment reformat en una
urbanització amb piscina a Las Rozas (Madrid), en
excel·lents condicions.
A Lucas Fox Las Rozas, ens complau presentar aquesta propietat renovada el 2018. Es
tracta d'un dúplex exterior de 114 m² construïts incloent la part coberta del traster o
golfes que pertany a aquesta propietat i tot l'habitatge està totalment reformat.
A la propietat s'hi ingressa mitjançant un rebedor que dóna pas al saló amb una
cuina integrada moderna. La mateixa compta amb una illa, amb encimera Silestone i
gran capacitat d'emmagatzematge. Des del saló es pot accedir a la terrassa exterior
per grans portes que permeten una gran lluminositat als espais. Així mateix, trobem
amb un ampli dormitori en suite amb armaris de paret i un gran bany complet amb
dutxa.

lucasfox.cat/go/rzs36340
Terrassa, Piscina, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Renovat, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
A prop del transport públic

A la primera planta, en arribar per unes boniques escales, disposem d'un ampli espai
o sala multiús i es pot fer servir com a dormitori o despatx. A continuacio ens trobem
amb un altre dormitori amb molta llum natural, armaris encastats amb un bany
complet amb ventilació i llum per lluerna.
El dúplex es troba en un tercer pis i darrera planta, amb ascensor i se situa a una de
les urbanitzacions més properes a l'estació de tren. Aquesta urbanització és tancada i
tranquil·la, amb conserge, piscina per a adults i nens i de zones verdes. També
compta amb plaça de garatge.
A la reforma, es va modificar tota la instal·lació de fontaneria, electricitat, xarxa de
sanejament i les finestres d'alumini. Per altra banda, les portes són lacades de color
blanc. Compte amb aire condicionat i calefacció per radiadors. L'orientació és sudest.
En resum, es tracta d'un habitatge tranquil, residencial i proper al tren de rodalies (a
5 minuts peu), a línies d'autobús a Moncloa, Aluche i Las Rozas, a col·legis, instituts,
biblioteca, La Marazuela i el Monte del Pardo .
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar 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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