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ÖVERBLICK

3-sovrum duplex takvåning med terrass med trevlig fri
utsikt till salu i den lugna staden Boadilla del Monte.

Lucas Fox är stolta över att exklusivt presentera denna rymliga takvåning i duplex i
ett av de bästa investeringsområdena i Boadilla del Monte. Den består av tre sovrum
och tre badrum, ett bekvämt kök med tillgång till ett galleri och ett generöst
vardagsrum med balkong och privat terrass.

Hallen ger vika för köket till vänster, vardagsrummet, två dubbelrum med två
kompletta badrum och trappan. Köket är rymligt, med gott om plats för
köksutrustning och för att placera ett bord och fyra stolar, för de där
familjefrukostarna. Den har också ett galleriområde reserverat för bruksområdet och
med gaspannan. Efter att ha passerat köket hittar vi två dubbelrum med inbyggda
garderober. Ett av sovrummen har ett eget komplett badrum. På samma våning hittar
vi ett komplett badrum med badkar och ett fönster mot utsidan som servar det andra
sovrummet. Därefter har vi vardagsrum-matsalen, som är rymlig, ljus, bekväm och
välkomnande. Detta rum badar i ljus som kommer in genom dess två fönster, som
även ger tillgång till balkongen i söderläge som erbjuder fri utsikt, då det inte finns
några byggnader precis framför.

På övervåningen, som vi når genom den vackra inre trappan, ligger det tredje
rummet. Detta rum har tidigare använts som ett master bedroom med öppen
planlösning, men det kan användas på många sätt. Den övre våningen erbjuder
ytterligare ett komplett badrum med hydromassagedusch som kan tjäna det övre
sovrummet. Dessutom har denna våning direkt tillgång till terrassen som sticker ut
för sin integritet och fri utsikt över Boadilla del Montes himmel.

Vad gäller detaljerna har huset släta väggar, trägolv, tvåglasfönster i fönstren,
säkerhetsdörr och larm. Fastigheten är utrustad med värme och tappvarmvatten med
elgas samt luftkonditionering i vardagsrummet och på övervåningen. Till huset hör
även två stycken 10 m² garageplatser och ett förråd.

När det gäller de gemensamma utrymmena har vi några av de mest generösa
trädgårdsområdena i området, med en pool för barn och vuxna, en
multifunktionsplan för fotboll, basket och tennis, en lekplats, ett cykelrum, 24-
timmars bevakning och CCTV videoövervakning och serviceportier under dagen från
måndag till fredag och lördag morgon.

lucasfox.se/go/poz35107

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Tennisbana, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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Ett hem som kommer att glädja familjer som söker utrymme, ljus och komfort i en
lugn miljö utan att ge upp vägtillfart och tjänster av högsta kvalitet eller investerare
som är intresserade av en god avkastning.

Inom ett kort avstånd hittar vi alla typer av tjänster såsom Helade- och Quercus-
skolorna, sjukhuset och Mount Boadilla. Sektor B är ansluten till olika motorvägar
som ger tillgång till huvudstaden och köpcentra som Carralero och Equinoccio.

Kontakta Lucas Fox idag via telefon eller e-post för att ordna en visning. Vi arbetar sju
dagar i veckan för att anpassa oss efter våra kunders behov.

Du kan också besöka oss i den nyöppnade Lucas Fox-loungen på Avenida de Europa,
38 i Pozuelo. På så sätt kan vi analysera dina behov mer i detalj och hjälpa dig att
hitta den perfekta bostaden eller investeringen.
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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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