
SÅLD

REF. POZ20501

2 000 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum med 1,200m² Trädgård till salu i Pozuelo,
Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Sovrum  

5
Badrum  

500m²
Byggyta  

1,500m²
Totalyta  

1,200m²
Trädgård

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.se Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Fristående lyxvilla med fantastisk inredning, rymlig
öppen planlösning, vacker trädgård med stor pool,
belägen i gated Villas de Monteclaro community.

Lucas Fox ger möjlighet att köpa denna moderna villa som mäter 500 m² på en tomt
på 1 500 m² i utmärkt skick i det privata och säkra villan de Monteclaro. Man måste
bara plocka upp nyckeln och flytta in.

Huset sticker ut för den vackra inredningen och ultra high-end material och
apparater. Den första våningen har Merbau massiva trägolv. Den exteriör snickeri
tillhandahålls av Schuco, det finns Daikin luftkonditionering och Antonio Lupi och
Duravit badrum. Köket är tillverkat av det italienska märket Binova och har Corian-
bänkskivor och Siemens-apparater.

Vi kommer in i huset genom en elegant entré och till höger hittar vi ett stort och
mycket ljust vardagsrum med öppen spis och glidande golv-till-tak glasdörrar som
ansluter till den anlagda trädgården.

När vi går rakt fram från ingången hittar vi en korridor som leder till tre olika
områden som kan anslutas eller separeras genom eleganta skjutdörrar. Här finns en
matsal, det fullt utrustade köket och i slutändan hittar vi TV / spelrummet. Från
matsalen och vardagsrummet finns direkt tillgång till den täckta verandan. Till
vänster om ingången finns ett stort kontor.

När vi går uppför trappan till första våningen hittar vi 4 sovrum med 3 badrum, 2
badrum har eget badrum. Alla rum har inbyggda garderober och direkt tillgång till en
stor terrass med utsikt över trädgården med en stor pool. Bredvid trappan hittar vi en
annan lounge, perfekt för att läsa eller spela brädspel.

På källarplanet finns ett annat stort vardagsrum som får en naturlig flygning genom
en innergård: perfekt för användning som biograf. Den har sitt eget badrum så att
denna nivå också kan fungera som perfekta gästkvarter. Det finns också ett
tvättstuga, ett service-sovrum med badrum och oberoende utgång, ett skafferi, ett
pannrum och ett stort garage för tre bilar.

Sammanfattningsvis är detta ett mycket komplett och mycket väl utformat familjhem
av utmärkt kvalitet och redo att flytta till idag.

lucasfox.se/go/poz20501

Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Portvakt, Högt i tak,
Marmorgolv, Naturligt ljus, Parkett, , ,
Parkering, Balkong, Bibliotek,
Chill out plats, Djur vänligt,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Inbyggda garderober, Larm, Lekrum,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis, Säkerhet,
Tjänsteentré, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utrustat kök, Walk-in closet
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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