
REF. POZ24068

3 100 000 € Takvåning - Till salu
Excellent takvåning med 5 Sovrum med 160m² terrass till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28223
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ÖVERBLICK

Rymlig takvåning i 2 plan på 760 m² fördelat på två
våningar, plus ett taksolarium med en stor terrass och
underbar utsikt. Beläget på den prestigefyllda Avenida de
Europa.

Lucas Fox International Properties presenterar denna duplex takvåning belägen i en
privat utveckling med 24-timmars säkerhet och utmärkta samhällsfaciliteter,
inklusive en utomhuspool, padeltennisbana och trädgård. Det ligger i ett av de bästa
områdena i Pozuelo.

Huset, fullt utrustat med högkvalitativa möbler, är i utmärkt skick, eftersom de
nuvarande ägarna kontinuerligt har investerat i det. Det senaste exemplet är köket
utrustat med toppmärkesapparater som erbjuder högre energieffektivitet,
spektakulär design och funktioner som Home Connect-anslutningen. Den har också
en inbyggd kaffemaskin med Nespresso-system i kapselformat för okomplicerad
komfort.

Vi kommer in i huset via en hiss som leder direkt till lobbyn. Nedre våningen har tre
sovrum med eget badrum med omklädningsrum och badrum samt ett sovrum med
privat vardagsrum, ett komplett badrum och två omklädningsrum. På samma våning
har vi ett sovrum av studio-typ med separat kök.

På övervåningen, som har privat tillgång med hiss, hittar vi huvudentrén med en
gästtoalett, en rymlig vardagsrums-matsal på cirka 180 m² med tre mycket ljusa rum
och unik utsikt över bergen och Madrid, ett rymligt kök med tillgång till sommarens
matsal och tillgång till ett solarium med en privat pool och underbar fri utsikt som
gör denna plats till det perfekta stället att träffa vänner.

Sammanfattningsvis är det mycket svårt att hitta ett takvåning av denna storlek och
kvalitet i Pozuelo. Den praktiska utformningen med stora utrymmen gör det till ett
bra familjhem. Tack vare närheten till Zielo köpcentrum, butiker, barer etc. är den här
egenskapen perfekt för dem som vill bo på ett utmärkt och väl anslutet läge.

I priset ingår tre stora parkeringsplatser och ett förråd.

Tveka inte och kom och se detta hus. Kontakta Lucas Fox idag via telefon eller e-post
för att ordna visning. Vi arbetar sju dagar i veckan för att anpassa oss efter våra
kunders behov.

lucasfox.se/go/poz24068

Utsikt över bergen, Uppvärmd pool,
Trädgård, Swimming pool, Jacuzzi, Portvakt,
Gym, Garagem privada, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tjänsteentré, Säkerhet,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Balkong
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Dessutom kan du också besöka oss i vår Lucas Fox-lounge på Avenida de Europa 38,
Pozuelo, så att vi kan analysera dina krav mer detaljerat och därmed hjälpa dig att
hitta det perfekta huset eller investeringen.

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.

REF. POZ24068

3 100 000 € Takvåning - Till salu
Excellent takvåning med 5 Sovrum med 160m² terrass till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Sovrum  

7
Badrum  

760m²
Planlösning  

160m²
Terrass

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

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se

	Rymlig takvåning i 2 plan på 760 m² fördelat på två våningar, plus ett taksolarium med en stor terrass och underbar utsikt. Beläget på den prestigefyllda Avenida de Europa.

