REF. STC32185

2.100.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Sant Cugat, Barcelona
Espanya » Barcelona » Sant Cugat » Sant Cugat centre » 08173

5

6

650m²

750m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 930 23 58 07

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.cat

Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Espectacular vila cantonera de 5 dormitoris amb piscina
climatitzada en venda a una de les millors zones entre
Arxiu i Valldoreix.
Vila unifamiliar amb piscina climatitzada interior en una de les millors zones de Sant
Cugat, entre Arxiu i Valldoreix, a pocs minuts de l'estació. Es tracta d´un habitatge
modern de línies sòbries i acabats de gran qualitat, sobre una àmplia parcel·la
cantonera que gaudeix d´un gran jardí.

lucasfox.cat/go/stc32185

Lhabitatge es distribueix en tres plantes. A la planta baixa, trobem un ampli i espaiós
rebedor que ens condueix a la zona de dia a mà esquerra amb un espaiós saló amb
terres de marbre comunicat amb un gran menjador que dóna accés a la cuina. La
cuina-office compta amb una gran illa central amb una barra totalment equipada
amb electrodomèstics d'alta gamma. Tornant al rebedor a mà esquerra, trobem una
espectacular biblioteca amb dues alçades. Es tracta d´una bonica i acollidora sala d
´estar amb grans finestrals que donen a la façana sud. També hi ha un bany de
cortesia. A la mateixa planta, trobem una màster suite amb terrassa privada, vestidor
i bany complet.

Jardí, Piscina climatitzada, Piscina coberta,
Terrassa, Garatge privat, Gimnàs,
Llum natural, Sostres alts,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacció, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Parc infantil, S'accepten mascotes ,
Safareig, Traster, Zona chill-out

A la primera planta, hi ha la zona de nit, composta per tres dormitoris, tots exteriors
amb armaris de paret. A més, un té un bany privat i un balcó/solàrium íntim i privat.
Així mateix, s'ofereix un altre bany complet per donar servei a la resta de dormitoris.
A la planta inferior, trobem una gran sala amb terra de tarima de fusta tropical amb
una gran piscina interior climatitzada amb sortida directa al jardí. És ideal com a
gimnàs, ja que a més compta amb un bany complet i sauna humida amb vestidor. Al
final de la sala, trobem un celler climatitzat amb portes de vidre. La planta es
completa amb una sala de bugaderia, un garatge per a quatre cotxes i una sala de
màquines o traster.
La casa disposa de terres de marbre a la planta principal i de parquet a la zona de nit.
Inclou fusteria interior de fusta, tancaments d'alumini, alarma perimetral i interior,
fusteria exterior amb doble vidre, calefacció, videovigilància amb càmeres de
seguretat i aire condicionat per conductes, amb bomba de fred i calor, entre d'altres.
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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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