REF. POZ33288

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien » Madrid » Pozuelo » 28223
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3.000m²
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Totalyta
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+34 699 095 185

pozuelo@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanien
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ÖVERBLICK

Tre avantgardistiska villor med ett exklusivt projekt för
att njuta av livet till fullo, och signaturarkitektur till salu
på en av de bästa platserna i Pozuelo, Somosaguas A.
Lucas Fox är glad att kunna presentera denna möjlighet, ett av de mest unika och
exklusiva bostadsprojekten som finns i Somosaguas-området. För att skydda
framtida köpares integritet och på grund av den exklusivitet som projektet skapades
med, kommer den specifika informationen att erhållas genom ett möte ansikte mot
ansikte med arkitekterna bakom denna exceptionella fastighet.
Det är en uppsättning av 3 imponerande familjevillor, var och en fördelade på 3
våningar, designade med stor känsla för detaljer, för glädje och njutning av
familjelivet, bara 12 minuter från Madrids centrum och med helt oberoende tomter.
Arkitekterna för detta projekt inspirerades av naturens och mänsklighetens väsen
med syftet att uppnå balans, lugn och inre frid i hemmet. De förlitar sig på de renaste
organiska materialen, som trä, betong, metall och glas, för att hitta enkla men
hållbara lösningar och upptäcka outforskade arkitektoniska element som
normaliserar det extraordinära.

lucasfox.se/go/poz33288
Inomhuspool, Swimming pool, Trädgård,
Gym, Portvakt, Högt i tak, Naturligt ljus, ,
Chill out plats, Djur vänligt,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Grillplats, Inbyggda garderober,
Larm, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Nybyggd,
Öppen spis, Uppvärmning, Utrustat kök,
Walk-in closet

Arkitektur som inte kommer att gå obemärkt förbi och vars design blir unik i området.
Med betong som huvuddrag skapar projektet breda utrymmen, med stora fönster,
speciella vyer och en unik layout som leker med vertikala och horisontella väggar för
att skapa unika utrymmen.
Kort sagt, om du vill bo i det bästa området i Madrid och Pozuelo, några minuter från
Casa de Campo, med en modern design som går utöver allt som någonsin sett i
området och exceptionell kvalitet både inom och utanför tveka att begära mer
information.
Bilderna som presenteras här är av området och av ett projekt med liknande
arkitektur, men de slutliga bilderna och planerna för projektet kommer att erhållas
efter ett personligt möte med Lucas Fox och formgivarna.
Kontakta Lucas Fox via e-post eller telefon för att ordna ett besök och lära dig mer
om detta exceptionella projekt. Vi finns tillgängliga 7 dagar i veckan för att anpassa
oss efter våra kunders behov.
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Du kan också besöka vår nyligen öppnade Lucas Fox Property Lounge på Avenida de
Europa 38, Pozuelo, där vi kan lära dig mer om dina behov och hjälpa dig att hitta ditt
perfekta hem eller din investering.

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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