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5
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380m²
Planlösning  
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ÖVERBLICK

Spektakulär modern villa på 380 m² med 6 sovrum, på en
tomt på 1 000 m², i en unik miljö.

Lucas Fox Las Rozas är glada att kunna presentera detta lyxiga hem med utmärkta
ytbehandlingar, färdigställda i juni 2021, på 380 m² på en extraordinär och helt platt
tomt på 1 000 m². Det är en konstruktion av modern och modern design, med en
saltvattenpool och en stor trädgård.

Villan ligger i ett magnifikt läge, med en unik miljö och fri utsikt över bergen, samt
med närhet till stadskärnan.
I sin utformning har man tänkt på ett mycket ljust, funktionellt och rymligt hus. Dess
imponerande fasad klädd i travertinsten kännetecknar denna eleganta familjevilla.
Det finns stora fönster i hela huset, med 4+4 lågemitterande 16-6 solar silver20
härdat glas, med motoriserade persienner som garanterar avskildhet, säkerhet,
komfort och betydande energibesparingar.

Andra funktioner inkluderar den säkra svängbara entrédörren av stora dimensioner
(1,50 x2,40) pläterad i cortenstål, porslinsgolvplattor med golvvärme och kylning med
aerotermisk installation.

Fastigheten har vitlackerade innerdörrar, 1,40 m höga, med dolda gångjärn och
magnetisk stängning, skafferi och tvättstuga, kök med hög kapacitet 1,70 högskåp,
frukostbuffédel, exklusiva vitvaror, 2 kylskåp, vinkällare m.m. Alla badrum har ljus
och naturlig ventilation med stora fönster.

Fastigheten är fördelad på två plan. På entréplan finner vi vardagsrummet, köket med
skafferi, 1 gästtoalett och 1 sovrum med badrum. Dessutom 1 kontor och
installationsrum.

På första våningen, huvudrum på 60 kvm med 2 omklädningsrum och 2 badrum. Det
finns ett servicepersonalrum med badrum, tvättstuga och strykjärn samt ett rum på
drygt 50 kvm med badrum (badkar och dusch).

Med totalt 5 sovrum och 6 badrum. Den fullt anlagda tomten med automatisk
bevattning och en 10x5 pool som inkluderar en plattform för ett solarium inuti.

lucasfox.se/go/rzs34035

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Exteriör, Domotiskt system
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Sammanfattningsvis är det ett elegant, unikt, nybyggt hus, som erbjuder utmärkt
kvalitetsfinish, omgivet av naturliga grönområden och i ett exklusivt, säkert och lugnt
läge med en 24-timmars säkerhetskontroll vid ingången till samhället och en social
Club.

Kontakta oss för att ordna ett besök. Du kan också besöka oss på vår Lucas Fox
Property Lounge, på Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, eller på Instagram
@lucasfox.lasrozas.
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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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