
REDUCERAT PRIS

REF. RZS32378

1 290 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 3 Sovrum med 1,400m² Trädgård till salu i Torrelodones
Spanien »  Madrid »  Torrelodones »  28250

3
Sovrum  

4
Badrum  

274m²
Planlösning  

1.677m²
Totalyta  

40m²
Terrass  

1.400m²
Trädgård

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.se Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Spektakulärt nybyggt lyxigt familjehem designat av A-
cero Tech av Joaquín Torres och Rafael Llamazares på 226
m² på en 1 677 m² stor tomt med en vacker trädgård, pool,
terrass med oslagbar utsikt över bergen.

Lucas Fox Las Rozas är glada att presentera detta fantastiska nybyggda fristående
hus designat av de kända arkitekterna Joaquín Torres och Rafael Llamazares. Det är
en konstruktion på 226 m², med 3 sovrum, en underbar trädgård och en spektakulär
32 m² pool, med utsikt över bergen i ett av de mest exklusiva områdena i
Torrelodones, sjöområdet i Los Peñascales, mindre än 30 minuter med transport från
Madrid .

Denna otroliga fastighet ligger 4 minuter från stationen Cercanías Renfe, 5 minuter
med bil från köpcentret Espacio Torrelodones, kasinot Gran Madrid Torredolones och
universitetssjukhuset HM Torredolones. Det ger omedelbar tillgång till motorväg A-6,
nordvästra motorvägen eller motorvägen La Coruña.

En modern, formell och funktionell konstruktionsstil med de viktigaste egenskaperna
hos den prestigefyllda arkitekturstudion i lyxsektorn.

Detta fristående hus byggdes med tanke på vikten av att få naturligt ljus in i alla dess
miljöer, så att du kan njuta av fantastiskt ljus och trevlig utsikt från vilken punkt som
helst i huset. Den består av 2 våningar och 3 sovrum, alla med eget badrum och det
största med ett omklädningsrum, samt en kostnadsfri toalett på bottenvåningen.

Vi går in i huset genom en 20 meter lång fasad med entré med automatisk dörr till en
parkering för två bilar och en gångdörr med porttelefon.

Från huvuddörren når vi första våningen som består av en hall med inbyggd garderob,
två dubbelrum med ett badrum med dusch vardera, inbyggda garderober och tillgång
till en stor terrass med vacker utsikt över bergen . Från denna våning ser vi
vardagsrummet i dubbel höjd.

När vi går ner för trappan hittar vi entréplan bestående av ett 44 meter stort
vardagsrum i dubbelhöjd, ett 9 meter stort kök med otaliga skåp och alla vitvaror, en
3 meter lång separat tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare, en 2 st. -meter
gästtoalett, ett förråd på 2 meter och stora sovrummet på 23,50 meter med dubbla
klädkammare och badrum med dusch och dubbla handfat samt utgång till uteplatsen.

lucasfox.se/go/rzs32378

Trädgård, Swimming pool, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör, Balkong
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Både vardagsrummet och sovrummet har tillgång till en 20 meter lång veranda och
en 40 meter lång terrass, där den vackra 32 meter långa infinitypoolen med
installationsrum.

Utgångarna till terrassen har automatiska persienner och persienner i alla. Snickeriet
i hela huset är i svartlackerad aluminium och dubbelglas i Climalit-stil.

Uppvärmning, luftkonditionering samt tappvarmvatten fungerar med Aerothermal-
systemet, med en aerotermisk värmepump, en 200-liters varmvattencylinder och
luftkonditionering (varm/kall) med hjälp av dold francolis i undertaket, med
luftfördelning genom kanaler, varvid varje zon styrs oberoende med hjälp av en
kronotermostat.

Projicerat dubbelflödesventilationssystem bestående av en värmeåtervinningsenhet,
som ansvarar för att dra ut luften från alla fuktiga rum (badrum, toalett och kök),
återvinna värmen genom att korsa den med förnyelseluften innan den tillförs till alla
torra rum (sovrum och vardagsrum)
Lågförbrukning LED-belysning både i och utanför huset.

Tomten är helt inhägnad, har en vattenbrunn och en fristående konstruktion på ca 50
meter som skulle kunna ha flera användningsområden: gym, servicehus, gäststuga
m.m.

Sammanfattningsvis är det ett unikt hus, där du kan ha en utmärkt livskvalitet,
mycket nära Madrids centrum, omgivet av naturliga grönområden och underbar
utsikt.

Kontakta oss för att ordna en visning. Du kan också besöka oss på vår Lucas Fox
Property Lounge, på Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, för mer information.
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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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