
REF. POZ21608

1 320 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 800m² Trädgård till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Sovrum  

5
Badrum  

485m²
Planlösning  

1.100m²
Totalyta  

800m²
Trädgård
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Imponerande helrenoverad &amp; utökad villa med 5
sovrum och privat trädgård, pool, modernt kök och bastu,
beläget i ett lugnt område i Monteclaro i Pozuelo, Madrid.

Lucas Fox presenterar exklusivt denna unika möjlighet att köpa en av de högsta
kvalitetsfastigheterna i Monteclaro-urbaniseringen med stor prissänkning! Detta
vackra familjehem på nästan 500 m² ligger i en lugn del av Monteclaro-utvecklingen.

De nuvarande ägarna totalrenoverade och utökade fastigheten 2015 till en mycket
hög standard. De byggde bokstavligen om huset från botten upp, bytte ut alla
elektriska ledningar och VVS och installerade massor av funktioner som man kan
förvänta sig att hitta i en lyxfastighet.

Utmärkta funktioner inkluderar golvvärme i alla rum, äkta trägolv, ett centraliserat
dammsugningssystem, ett gym och bastu och ett mycket stort modernt kök med
avancerade apparater. Alla rum i fastigheten har individuella temperaturkontroller
och luftkonditioneringen levereras över fastigheten via kanaler.

Monteclaro är en exklusiv gated community i Pozuelo som har 24-timmars
övervakning och är perfekt för familjer med en social klubb, pooler, cafeterior,
fotbollsplan och tennis- och padelbanor.

Fördelningen av fastigheten är utmärkt. Vi går in i villan genom en imponerande bred
entré med dubbelt höjdstak; i detta område finns en garderob och en rymlig
gästtoalett.

Vänd åt höger kliver vi in i ett underbart traditionellt bibliotek med skräddarsydda
hyllor. Till vänster hittar vi ett stort vardagsrum med en fungerande öppen spis, som
ansluter genom skjutdörrar till en ljus matsal, där det finns ett matbord med plats för
18 gäster. På baksidan av matsalen finns direkt tillgång till en härlig veranda och på
framsidan och vi hittar dörren som leder till det fullt utrustade köket, som har en hög
bar med avföring; perfekt för att njuta av frukost eller en informell lunch.

När vi lämnar köket på höger sida kliver vi in i ett mysigt andra vardagsrum / TV-rum
med vacker utsikt över och direkt tillgång till trädgården. I den här östra flygeln av
huset hittar vi också en servicetoalett och ett underbart gästsovrum med eget
badrum.

lucasfox.se/go/poz21608

Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
, Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Centraldammsugare, Bibliotek, Balkong
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En vacker trätrappa tar oss till första våningen som är värd för de tre största
sovrummen. I det centrala området hittar vi en annan härlig sittgrupp, perfekt för
familjefilmkvällar. Det stora sovrummet ligger till vänster och fördelarna med en stor
garderob och ett mycket rymligt badrum med dusch och toalettbord.

Det finns ytterligare två sovrum på denna våning, båda med eget badrum med badkar
och dusch och ett av sovrummen har också en klädkammare.

Bredvid sovrummen hittar vi ett litet gym och bastu med garderob.

En vacker anlagd trädgård slingrar sig runt huset och på höger sida hittar vi en
uppvärmd pool och en mycket stor övertäckt sittgrupp, perfekt för uteserveringar och
middagar med gästerna.

Fastigheten har också ett stort privat garage med förvaringsskåp, gästtoalett och
plats för två stora bilar.

Sammanfattningsvis är Lucas Fox glad över att kunna presentera detta mycket
högkvalitativa och stora familjehem i ett av de bästa områdena inom den
privilegierade och mycket säkra Monteclaro-utvecklingen, bara 20 minuters bilresa
från centrala Madrid.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.
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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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