
REF. STC28153

1.750.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 6 Slaapkamer Huis / Villa met 116m² Tuin te koop in Sant Cugat,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

500m²
Plattegrond  

600m²
Perceeloppervlakte  

104m²
Terras  

116m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Elegant en licht privé nieuwbouwhuis met tuin en
zwembad te koop in de Sant Cugat Golf Club, Barcelona.

Elegant en modern nieuwbouwhuis in de bevoorrechte omgeving van de Sant Cugat
Golf Club. Het is een huis met rechte lijnen en ontworpen op drie verdiepingen, met
zeer comfortabele binnenruimtes, prachtig uitzicht en veel privacy. De kleurstelling is
gebaseerd op neutrale en grijstinten die in combinatie met natuurlijk hout zorgen
voor een zeer warme sfeer en tegelijkertijd kleur en licht geven aan de kamers.

Op de eerste verdieping komen we in een open woonkamer met een overloop die
leidt naar een woon-eetkamer met grote ramen en toegang tot de tuin met zwembad
en het achterterras, evenals een gecontroleerde openingsgalerij voor meer privacy.
Een gastenbadkamer en een open keuken vervolledigen dit niveau. De
kantoorachtige keuken, open naar de grote woonkamer, heeft een grote buitenruimte
met een overdekt terras. Het zal worden uitgerust met inbouwapparatuur met
panelen, hoogwaardig meubilair en kolomvormige modules met gelamineerde
deuren, evenals een centraal eiland.

De begane grond biedt vijf kamers met verschillende gebruiksmogelijkheden zoals
slaapkamers, een kantoor of zelfs een eventueel gastenverblijf, evenals twee
complete badkamers en een toilet. Dit niveau heeft ook een servicegebied en
toegang naar buiten vanuit alle ruimtes.

De bovenverdieping, allemaal voor de hoofdslaapkamer, bestaat uit een grote
kleedkamer, badkamer en toegang tot een privéterras met een bevoorrecht uitzicht
op de natuur, perfect om te genieten van dromerige zonsondergangen.

Ten slotte herbergt het souterrain de parkeerplaats en de machinekamer.

Het bouwsysteem van de woning is ontworpen om de hoogst mogelijke energie-
efficiëntie te behalen en zal een groendak, buitenisolatiesysteem, natuurlijke
dwarsventilatie, overstekken en zonwering hebben.

De algemene vloer wordt gemaakt van grote porseleinen tegels, inclusief badkamers
en keuken. De slaapkamers krijgen houten vloeren.

lucasfox.co.nl/go/stc28153

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage, Gym,
Lift, Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Speelplaats, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem, Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Alarm, Airconditioning, 
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De gevels zijn van het SATE-type (Exterior Thermal Insulation System) op keramiek
om een minimale thermische isolatielaag van 80 cm te garanderen en koudebruggen
te vermijden.

Als buitenafwerking wordt een elastische, waterafstotende en ademende
acrylafwerking voorgesteld.

Het buitenschrijnwerk zal worden gemaakt van TECHNAL matzilver geanodiseerde
aluminium profielen of gelijkwaardig, met thermische onderbreking, evenals
laminaire beglazing met een laag emissievermogen met een luchtkamer.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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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