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OMSCHRIJVING

Prachtige villa met 7 slaapkamers ontworpen door Torres
&amp; Llamazares met 1.000 m² woonruimte met
materialen van ultrahoge kwaliteit, open ruimtes,
volledige huisautomatisering en fanastisch aangelegde
tuinen met zwembad, in een exclusief gebied van
Valdemarin, Madrid.
Met een verbluffend en innovatief ontwerp van Joaquín Torres en Rafael Llamazares,
uitgebreid gebruik van materialen van ultrahoge kwaliteit en verbluffende
woonruimtes, is deze dramatische woning een adembenemend voorbeeld van
moderne architectuur in een van de meest exclusieve buurten van Madrid.
Gelegen in prachtige aangelegde tuinen met terrassen, portieken en een prachtig
zwembad, omvat deze futuristische villa ook de nieuwste technologie, van domotica
en gecentraliseerde Bang & Olufsen-audio tot een lift en geïntegreerd
vacuümsysteem.
Woonruimtes zijn groot en open, met de betonnen structuur van de villa en
ongelooflijke architecturale lijnen. Er zijn 3 niveaus, met de dubbele hoogte inkomhal
die u verwelkomt op de begane grond en uitkomt in een werkelijk spectaculaire open
leefruimte met drie gebieden die in elkaar overlopen.

lucasfox.co.nl/go/poz22210
Binnenzwembad, Terras, Tuin,
Verwarmd zwembad , Zwembad, Jacuzzi,
Prive garage, Hoge plafonds,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Vloerverwarming,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Bijkeuken,
Centraal stofzuigsysteem, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Diervriendelijk, Domotica systeem,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Inloopkast, Open haard,
Rolstoeltoegankelijk, Thuis bioscoop,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken

De torenhoge woonkamer en eetkamer kijken uit op de tuinen door grote glazen
wanden. Deze leiden naar een selectie van portieken en terrassen die perfect zijn om
buiten te entertainen. Deze twee ruimtes zijn gescheiden van de meer intieme tvkamer door een pronkstuk gashaard die 6 meter hoog is aan de woonkamerzijde.
De designkeuken heeft hoogwaardige apparatuur en een grote informele
ontbijtruimte, samen met een bijkeuken en wasruimte. Deze verdieping heeft ook
een grote slaapkamer met zithoek en een opnamestudio die ook een uitstekende
studeerkamer, een speelkamer of een thuisbioscoop zou zijn.
Boven is de extra grote master suite adembenemend, meer dan 100 m² en met
enorme glazen wanden die de buitenkant naar binnen brengen en een grote zithoek
met tv. De badkamer heeft een indrukwekkende jacuzzi en douche, terwijl 2
inloopkasten met spiegeldeuren spectaculaire opslag bieden en deuren openen naar
een prachtig terras.
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Een pronkstuk glazen loopbrug zweeft boven de woonkamer en leidt tot 3 meer royale
slaapkamer suites. De kamers maken optimaal gebruik van glas en hoge plafonds
voor een fascinerende combinatie van ruimte en comfort en genieten van natuurlijk
licht.
Buiten bieden de strakke tuinen een fascinerende verscheidenheid aan open en
overdekte ruimtes om te ontspannen of te entertainen, met een geavanceerd
ontwerp dat past bij het drama van het huis. Gemanicuurde gazons flankeren enorme
betonnen platen, prachtig weelderig groen komt tevoorschijn uit grimmige
plantenbakken en het grote zwembad weerspiegelt het huis zelf.
Neem de lift naar de kelder waar een serviceappartement nog 2 slaapkamers, een
woonkamer en een badkamer biedt. De kelder heeft ook een garage met ruimte voor
6 auto's, evenals een bijkeuken en een grote berging.
Technologie maakt het leven overal eenvoudig met alles, van domotica en centrale
audio tot geavanceerde alarmen en een centraal stofzuigsysteem.
.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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