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ÖVERBLICK

Stor fristående villa med utomhuspool och trädgård i ett
av de bästa områdena i Bellamar, Castelldefels.

Villan är ordnad över tre våningar.

Huvudvåningen består av ett dubbelrum med luftkonditionering, ett enkelrum, ett
sovrum med ett komplett badrum med dusch och badkar, ett komplett badrum, ett
nyrenoverat kök och ett rymligt vardagsrum med matplats på cirka 50 m² med
tillgång till en terrass med utsikt över bergen och havet.

På första våningen hittar vi ett sovrum med inbyggda garderober och ett badrum
med dusch, ytterligare ett sovrum med garderober och ett komplett badrum (båda
med luftkonditionering), ett vardagsrum (tidigare ett spelrum) med tillgång till en
andra terrass / solarium med utsikt och två stora förråd.

På nedre våningen finns ett sovrum med inbyggda garderober (eller stort kontor) och
en tvättstuga med två 300-liters ACV-ackumulatorer i rostfritt stål, 8000-liters
vattenavhärdare, tryckpump för alla badrum och gaspanna. På den här nivån hittar vi
också ett garage för två bilar samt en täckt utomhusparkeringsplats, en andra
tvättstuga och ett vardagsrum (tidigare med tillgång till övervåningen och även till
utsidan).

Huset har också en grillplats, chill out och pool (5x10 m) med LED-belysning,
automatiskt mikrovoltspåfyllningssystem, två omklädningsrum med dusch, handfat
och ett stort förråd (som kan fungera som ett sommarkök eller vin källare). Under
poolen hittar vi "el zulo", ett multifunktionellt rum med bar, ett rum som kan
användas som gym och poolmaskinrummet med två motorer.

Hela huset är utrustat med gasuppvärmning och ett el- och
vattenkonfigurationssystem via en mobilapplikation.

lucasfox.se/go/gavr24958

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Parkering, Utrustat kök,
Luftkonditionering, Exteriör, Djur vänligt

Tillgänglig nu!
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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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