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ÖVERBLICK

Enastående lägenheter och king size duplex tak våningar
med underbara terrasser i denna hänförande nya
bostadsutveckling i Benahavis.

Belöget på sidan av en kulle i Benahavis med priviligierad natur vyer är dena helt nya
bostadsutveckling blivit designad efter de bästa naturvänliga och bioklimatiska
kriteria. Minimal energi konsumtion tack vare sol paneler och hög kvalitet av termisk
insulering skyddar miljön och sänker kostnaden på förbrukningen. 

Man har respekterat den naturliga formen på dalen och bostäderna är byggnda på
många nivåer för att optimera panorama vyerna. Användandet av lokala växter och
träd i grön och trädgårds områdena kommer att bädda in byggnaden harmoniskt i
dess natur omgivning. De boende kan njuta av tillgång tillde underbara gemensamma
trädgårdarna och pool. 

Det finns 92 rymmliga, moderna lägenheter tillgångliga i denna bostadsutveckling,
utspridda på 4-våningars byggnader, var och en krönt av en extra stor takvåning.
Varje enhet har blivit designad att njuta av de bästa vyerna och naturligt ljus. Detta
ljus och vyerna, tillsammans med de luftiga rummen (över  standard stolrek) kommer
att skapa ett unikt hem som erbjuder excellent livskvalitet.  Köken är integrerade i
boytorna som i sin tur leder ut till terrassen.  Ett privat garage utrymme och förråds
rum är inkluderat i köpet.

Ert hem blir levererat fullt utrustat med marmor golv, LED ljus, luftkonditionering och
värme,  köks apparater och samtliga nädvändiga avslutningar och detaljer så man
kan flytta in direkt och börja njuta av ert nya hem i Benahavis.

lucasfox.se/go/benahavis-xl

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Luftkonditionering, Larm, Balkong
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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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