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Luxe villa van 578 m² met grote mediterrane tuinen en
een zwembad, te koop in Los Monasterios.
Luxe vrijstaande woning gelegen in de prestigieuze ontwikkeling Los Monasterios in
Puzol. Ontworpen door architect Sergio Adelantado, is elke ruimte en elk meubel
zorgvuldig doordacht. Het pand, genaamd 'La Casa Window', is een comfortabel huis
van 578 m² verdeeld over 2 verdiepingen waar ruimtes wazig zijn en tegelijkertijd zijn
verdeeld om onafhankelijkheid en privacy te creëren. De binnenwandpanelen hebben
dezelfde toon als het schrijnwerk en het meubilair.
Met grote open en halfoverdekte terrassen, is dit unieke pand ontworpen om het
meeste uit de prachtige omgeving te halen, met uitzicht tot aan de Middellandse Zee
vanuit elke kamer. Het "inside-out" ontwerp maakt optimaal gebruik van de zon en
onovertroffen uitzichten met de Middellandse Zee op de achtergrond.
Terrassen en veranda's filteren het zonlicht door systemen van verstelbaar,
geautomatiseerd timmerwerk. Het huis weerspiegelt perfect de mediterrane manier
van leven, zowel van binnen als van buiten. Zonder het te beseffen, bevinden we ons
buiten in de 528 m² grote tuinen met mediterrane planten en olijfbomen, en het
prachtige verfrissende zwembad.
De eerste verdieping, het entreeniveau, omvat de eetkamer, woonkamer,
hoofdslaapkamer met kleedkamer en badkamer met glas en Corian
bladgoudafwerking, Progetti-toiletten en VOLA-kranen.
De woonkamer en de eetkamer hebben modern meubilair, met name de ivoorkleurige
Brno-stoelen van Mies van der Rohe, en zijn beide gescheiden en verbonden door
een dubbelzijdige panoramische open haard, het brandpunt van het huis.
De keuken van het merk Ebony is volledig uitgerust met professionele Vikingapparatuur en een eethoek met Whisbone-stoelen van Carl Hans Wegner. De
prachtige eethoek in de buitenlucht is ingericht met Zanotta-meubels en een
designbarbecue.
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Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Jacuzzi, Prive garage,
Hoge plafonds, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Beveiliging,
Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Inloopkast, Open haard,
Thuis bioscoop, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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Een verlichte trap leidt naar de benedenverdieping, wederom met het 'inside-out'concept. Op deze verdieping is er een tweede hoofdslaapkamer met een verzonken
zwart Corian ligbad, een kleedkamer en een eigen badkamer. Er is nog een studiolounge naast een audiovisuele ruimte uitgerust met een Bang Olufsen-scherm en
geluidssysteem. De woning heeft 2 gastenslaapkamers met een badkamer en een
aparte hal, wasruimte en een grote garage voor 3 auto's.
Enorme ramen vullen het daggedeelte met natuurlijk licht. Bij zonsondergang creëert
de binnenverlichting comfortabele, intieme ruimtes, met indirecte verlichting en
speciale stukken zoals exclusieve editieverlichting van Tom Dixon. Er is muziek door
het hele huis, met Bang Olufsen-systemen en meerdere schermen van hetzelfde
merk, allemaal bediend vanuit de palm van je hand.
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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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