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ÖVERBLICK

Underbar takvåning med en stor täckt uteservering med
fri utsikt, med tre parkeringsplatser och ett förråd till
salu i en urbanisering med 24-timmars bevakning och
utmärkta gemensamma utrymmen i Pozuelo.

Lucas Fox International Properties presenterar denna underbara takvåning med bra
orientering, byggd 2020, som ingår i ett exklusivt projekt med 43 bostäder. Detta
bostadskomplex ligger i ett av de mest exklusiva områdena i nordvästra Madrid. Hela
urbaniseringen är utformad för att främja energieffektivitet och hållbarhet och få ut
det mesta av soltimmarna.

Trädgårdarna i detta fantastiska komplex och de gemensamma utrymmena gör denna
urbanisering annorlunda och exklusiv. I huvudområdet av bostadskomplexet finns
den stora poolen, medan paddeltennisbanan, barnområdet och basketplanen
kompletterar grönområdena i denna oas intill Madrid.

När vi kommer in i huset, i hallen finner vi en stor hall. Till höger kommer vi in i ett
fullt utrustat kök med högkvalitativa vitvaror, med en induktionsspis och en stor
central ö, med en separat torkplats/tvättstuga. Framför finns ett vardagsrum-matsal
med två rum med direkt tillgång till den öppna terrassen med fri utsikt över
urbaniseringen. I denna del av huset finns ett ljust separat sovrum, separerat av
skjutdörrar, och som för närvarande används som kontor.

Om vi går ner i korridoren finns en komplett betjäningstoalett med dusch och
nattavdelning, med tre sovrum som har stora inbyggda garderober och två badrum
med dusch. Slutligen finns det stora sovrummet med ett mycket stort
omklädningsrum och dess privata badrum med dusch och badkar.

Lägenheten har en modern stil, i en mycket prestigefylld urbanisering. Den har
individuell golvvärme med naturgas och luftkonditionering med värmepump fördelad
genom kanaler. Huset kompletteras med tre stora parkeringsplatser och ett förråd.

Ett idealiskt hem för familjer som prioriterar komfort, utan att försumma rymd,
uteplats, ljus och den naturliga miljön; allt detta bara några minuter från Madrids
huvudstad.

lucasfox.se/go/poz40328

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Portvakt,
Garagem privada, Hiss, Padel-bana,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
, , Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tjänsteentré,
Skönhets salong, Säkerhet, Panoramautsikt,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Gated Community,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong
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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.

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. POZ40328

1 350 000 € Takvåning - Till salu
Excellent takvåning med 4 Sovrum med 40m² terrass till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28223

4
Sovrum  

4
Badrum  

200m²
Planlösning  

40m²
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

	Underbar takvåning med en stor täckt uteservering med fri utsikt, med tre parkeringsplatser och ett förråd till salu i en urbanisering med 24-timmars bevakning och utmärkta gemensamma utrymmen i Pozuelo.

