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ÖVERBLICK

Underbar fristående villa med utsikt över golfbanan,
renoverad till högsta standard med en 3 211 m² hörntomt
till salu i La Moraleja.

Lucas Fox International Properties är stolta över att presentera denna unika
författares hem, beläget i en av huvudartärerna i La Moraleja, med en ingång genom
en återvändsgränd.

Denna fantastiska villa byggdes på en unik tomt och har den bästa orienteringen, en
permanent vattenkälla, historiska byggnader och imponerande utsikt över golfbanan,
som gränsar till tomten på cirka 150 linjära meter.

Huset, ritat av den prestigefyllda arkitekten Javier Carvajal, har en utmärkt orientering
och har en tidlös och avantgardistisk design. Huset ingår i olika böcker som samlar
1900-talets mest representativa arkitektoniska verk. Huset totalrenoverades 2020
och har en yta på cirka 1 400 m², med mycket ljusa rum och utsikt över golfbanan.

Det nås från övervåningen, genom en bred fotgängare på 3 meter bred. På den ena
sidan har en japansk trädgård byggts och på den andra en vattenpöl som forsar ner i
poolen. När vi går in finner vi en stor entréhall, utrustad med en terrass som ger den
första extraordinära utsikten över golfbanan och en stor cirkulär tvådelad
gästtoalett. Längre fram hittar vi två stora rum, ett av dem med dubbelhöjd i tak och
tre nivåer för att separera de tre rummen, var och en med en öppen spis. Därefter
finns ett biorum med kapacitet för 14 personer med luftkonditionering och
toppmodern utrustning, och en cirkulär matsal för 14 matgäster med
luftkonditionering och med tillgång genom glasfönster till en dekorativ tegeltegel
uteplats.

Nattområdet inkluderar det 63 m² stora sovrummet, med tillgång från en privat rund
hall. Inkluderar en sittgrupp med öppen spis och luftkonditionering, väggmonterad
plasma-TV med hemmabio, separat omklädningsrum i ek, stort skoskåp, badrum i
travertinmarmor med bubbelbadkar, separat dusch och utsikt över golfbanan samt en
egen rund terrass. Därefter hittar vi ett andra sovrum på 58 m² med eget badrum,
inbyggt vardagsrum, utsikt över golfbanan, vattenfallet och tornet. Ytterligare två
sovrum med ett komplett badrum och en stor garderobsyta kompletterar
nattområdet.

lucasfox.se/go/poz38694

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Portvakt, Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Skönhets salong,
Service-hiss, Säkerhet, Renoverad,
Öppen spis, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Brunn, Bibliotek, Balkong
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I servicedelen ingår ett rymligt kök, med en inomhus- och en utematsal, som nås
genom ett område med glasgolv och ett stort skafferi med servicehiss, som är direkt
ansluten till parkeringen, samt en ljus rum strykjärn och tvättstuga med direkt
tillgång till trädgården. Alla dessa utrymmen är inredda med möbler av högsta
kvalitet från varumärket Santos. Slutligen finns det en 20 m² rund tegelkällare eller
spelrum med oberoende tillgång genom trädgården.

Det finns också ett kontor på 35 m² oberoende av huset, med luftkonditionering, en
servicelägenhet, oberoende av huvudbyggnaden, med två sovrum (eller sovrum och
vardagsrum) och ett komplett badrum. De kompletteras med andra rum med olika
användningsområden, såsom garderob, omklädningsrum, poolbadrum, avloppsbrunn,
materialförråd, trädgårdsrum, cykelrum och soprum.

Utanför hittar vi en stor grillplats med ett stort slipat rosa granitbord med kapacitet
för 14 matgäster, med ytterligare ytor för ytterligare 14 personer, inbyggda metallskåp,
handfat och metallgaller på taket av hela komplexet, täckt av växtlighet som ger
skugga till det området, med två argentinska grillar och en professionell vedeldad
ugn med två våningar, gjord av tegel. Å andra sidan finns det en fullt utrustad chill-
out-del, med en finslipad bardisk i granit, professionella kylskåp, ölkran, tv och
pelletsvärme. Den presenteras glaserad för användning på vintern med Lumon-
kristaller med magnifik utsikt.

Slutligen finns det en täckt parkering för två bilar som skulle kunna förvandlas till ett
stängt garage med ett litet arbete och ett öppet garage för minst sex till, som kan
täckas, samt en stor utomhusparkering i cul-de -säck.

Sammanfattningsvis presenteras detta vackra och lyxiga högt stående hus i perfekt
skick, varför vi står inför ett av de största och mest imponerande bostäderna i
Moraleja-området, i ett område som ligger inte långt från stadskärnan i Alcobendas
och alla dess fördelar.

Kontakta Lucas Fox idag för mer information eller för att ordna en visning. Vi arbetar
sju dagar i veckan för att 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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