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ÖVERBLICK

Ljus takvåning i 2 plan med två yttre terrasser med utsikt
över bergen, perfekt orienterad, till salu i Majadahonda,
mot Monte del Pilar.

Lucas Fox presenterar denna lyxiga 248 m² byggda takvåning i duplex till salu i en
underbar urbanisering av Majadahonda, nära flera internationella skolor, lokala
butiker och restauranger och framför Monte del Pilar.

Köpcentret Monte del Pilar ligger vid dörren till huset och sjukhuset Puerta de Hierro
ligger 10 minuters bilresa bort. Dessutom har den tillgång till flera motorvägar som
kommunicerar med hela nordväst och med huvudstaden, samt flera köpcentrum
några minuter bort med bil som Equinoccio eller Carralero.

Vi står inför ett unikt hem där design, rymd och ljus kombineras för att skapa en varm
och ljus atmosfär där utrymmena är designade för att avnjutas i sällskap med vänner
och familj.

Entrén leder oss till ett modernt kök, fullt utrustat och med en framstående
släktträff. Den har också en fristående strykplats och leder till serviceområdet.
Framför finns ett vardagsrum-matsal med två rum med högt i tak och direkt tillgång
till terrassen med utsikt över bergen och urbaniseringen.

På bottenvåningen i duplexet finns nattområdet, där vi hittar fyra sovrum som har
stora inbyggda garderober. Det stora sovrummet har direkt tillgång till en terrass som
delas med ett annat sovrum och har en stor kapacitet i garderober och ett komplett
badrum. Denna våning har ytterligare ett sovrum med eget badrum och de andra två
sovrummen delar ett elegant badrum med dubbeldusch.

Lägenheten har en modern stil, med släta väggar och polerade betonggolv. Den har
individuell uppvärmning med naturgasradiatorer och luftkonditionering med
värmepump fördelad genom kanaler i hela huset.

Huset kompletteras med två parkeringsplatser med laddare för elfordon och ett
förråd.

När det gäller de gemensamma utrymmena kommer du att ha tillgång till
trädgårdsytor med utomhuspool, barnområde och fyra padeltennisbanor samt olika
lekområden. Slutligen, för att komplettera de gemensamma utrymmena, har den ett
stort gym, perfekt för dem som vill ta hand om sig själva.

lucasfox.se/go/poz37803

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Tennisbana, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Hiss, Parkett, Padel-bana,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
, Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tjänsteentré, Säkerhet, Renoverad,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Balkong
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Ett idealiskt hem för familjer som prioriterar komfort, utan att försumma rymlighet,
uteplats, ljus och den naturliga miljön, allt bara några minuter från huvudstaden
Madrid.

Huset kan lätt besökas. Kontakta Lucas Fox idag via telefon eller mail för att ordna en
visning. Vi arbetar 7 dagar i veckan för att kunna anpassa oss efter våra kunders
behov.
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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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