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DESCRIPCIÓ

Habitatge de 5 dormitoris amb una impressionant
terrassa amb vistes infinites i un espaiós saló-menjador
amb sortida a un ampli jardí amb piscina.
Aquesta moderna casa d'aspecte cúbic es troba en una zona tranquil·la de Mirasol,
molt ben comunicada amb les principals vies a Barcelona i prop de tots els serveis.
Disposa de 400 m² distribuïts en tres plantes.
Perfectament orientada per gaudir de la llum de el sol a l'màxim, l'immoble ofereix
un gran jardí en el qual passar fantàstiques tardes amb familiars i amics, així com
piscina privada, barbacoa, reg automàtic i totes les comoditats hagudes i per haver.
Només entrar, trobem un gran rebedor, una cambra amb sortida a jardí davanter, un
ampli ascensor per accedir a totes les plantes de la casa i un gran saló-menjador
amb sortida directa a jardí. Al costat de la sala tenim una moderna i àmplia cuina
office totalment equipada. La cuina i el saló es comuniquen per una gran porta
corredissa que divideix i uneix els dos ambients. A la mateixa planta, però clarament
separada per portes corredisses, trobem la zona de servei, amb un petit dormitori, un
lavabo de cortesia i la zona d'aigües, tot pensat per no interrompre l'àrea principal.
Seguidament ve un espaiós garatge per a dos cotxes.

lucasfox.cat/go/stc29581
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Aparcament, Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Parc infantil,
S'accepten mascotes , Safareig, Sala de jocs,
Seguretat, Sistema domòtic, Zona chill-out

La primera planta acull dos dormitoris amb vestidor propi i bany complet, un
dormitori individual amb ús de vestidor i sala d'emmagatzematge, a més d'un altre
gran dormitori i un bany compartit.
Finalment, a la planta superior tenim una gran estada polivalent, molt lluminosa i
amb finestres als quatre vents, i una terrassa-solàrium a 360 graus que ens permetrà
gaudir d'increïbles vistes de les muntanyes de Montserrat, Montseny, la Mola i
Collserola.
La casa està perfectament equipada amb totes les comoditats, entre elles sistema de
domòtica, persianes elèctriques, reg automàtic i calefacció per gas natural.
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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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