
REF. STC39040

2.500.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 240m² de jardí en
venda a Mirasol
Espanya »  Barcelona »  Sant Cugat »  Mirasol »  08173

5
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

412m²
Plànol  

652m²
Dimensions del terreny  

240m²
Jardí

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.cat Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Exclusiva casa d'estil avantguardista de 412 m², amb 5
dormitoris i 7 banys, sobre una parcel·la de 652 m² en
venda a la millor zona residencial de Mirasol.

Lucas Fox es complau a presentar-los aquesta meravellosa vila de construcció
minimalista, caracteritzada per comptar amb espais diàfans i oberts, parets de vidre
que deixen entrar la llum natural i materials nobles com la pedra i la fusta que
impregnen de calidesa totes les estances.

Es tracta d'una vila de construcció geomètrica, funcional i intel·ligent, construïda el
2017 sota els estàndards més alts de qualitat i sostenibilitat. Es distribueix en dues
plantes: la planta baixa i la primera planta.

A la primera planta ens trobem una gran façana de vidre, completament abatible que
connecta amb gran fluïdesa l'espai interior amb tota la zona enjardinada, la piscina i
el jacuzzi. Aquesta planta acull els diferents ambients de dia, com el saló-menjador
amb una àmplia cuina oberta totalment equipada amb materials d'alta qualitat, un
celler de vidre i una àmplia illa on podem gaudir amb amics i família mentre cuinem.
A banda i banda d'aquesta planta ens trobem dos dormitoris principals: a l'esquerra
la suite principal que consta de dos banys complets i un preciós vestidor ia la dreta,
el segon dormitori amb vestidor, despatx i bany complet.

A la planta baixa hi trobem un preciós distribuïdor que dóna accés a la casa des de
l'exterior. Disposa de tres dormitoris dobles, una zona polivalent destinada a zona de
jocs o despatx i tres banys complets. A l'altre extrem de la planta, s'hi ubica una zona
de garatge interior amb capacitat per a dos cotxes grans, així com la zona de
màquines i aigües.

La zona enjardina que envolta la casa gaudeix d'arbres centenaris que ofereixen
privadesa a la casa.

Poseu-vos en contacte per a més informació.

lucasfox.cat/go/stc39040

Piscina, Jardí, Jacuzzi, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Vestidor,
Traster, Sistema domòtic, Saló de bellesa ,
Sala de jocs, S'accepten mascotes ,
Plafons solars, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

REF. STC39040

2.500.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 240m² de jardí en
venda a Mirasol
Espanya »  Barcelona »  Sant Cugat »  Mirasol »  08173

5
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

412m²
Plànol  

652m²
Dimensions del terreny  

240m²
Jardí

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.cat Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/stc39040
https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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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	Exclusiva casa d'estil avantguardista de 412 m², amb 5 dormitoris i 7 banys, sobre una parcel·la de 652 m² en venda a la millor zona residencial de Mirasol.

