
SÅLD

REF. RZS34589

860 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Las Rozas, Madrid
Spanien »  Madrid »  Las Rozas »  28231

6
Sovrum  

6
Badrum  

300m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Spektakulärt och avantgardistisk parhus på 350 m² med 6
sovrum på en tomt på 300 m² till salu i en unik miljö i
Montecillo-området, Las Rozas.

Lucas Fox Las Rozas är glad att kunna presentera detta lyxiga hem med utmärkta
kvaliteter, med en yta på 350 m² på en 300 m² stor tomt. Det är en konstruktion av
modern och avantgardistisk design, med egen pool och trädgård. Huset ligger i ett
magnifikt läge, i en unik miljö och med all slags service, samt ligger nära stadskärnan.
Vid tidpunkten för designen har det tänkts på ett mycket ljust, funktionellt hus, med
stor amplitud och med mycket naturligt ljus. Dessutom är dess fasad gjord av ljus
marmor, vilket ger den en distingerad touch.

På bottenvåningen finns en hall med gästtoalett, ett stort kök, ett vardagsrum-matsal
med öppen spis och stora fönster med utgång till terrassen och trädgården som har
en egen magnesiumpool.

På första våningen finns master bedroom med eget badrum, två sovrum som delar
badrum och ett fjärde sovrum med eget badrum.

På halvkällarplanet finns ett stort universalrum med badrum och tillgång till en stor
terrass och ytterligare ett lite mindre. På denna våning finns även ett garage för två
bilar, ett universalrum (spelrum eller kontor) med ett stort fönster och direkt tillgång
till trädgården, en tvättstuga, ett servicerum med sitt badrum och ett förråd.

Enfamiljshuset har en privat hiss som förbinder alla våningar från garaget.
Kvaliteterna är oslagbara och den är i perfekt underhållsskick, med tillgång anpassad
för personer med nedsatt rörlighet och har naturgas. Den har luftkonditionering,
golvvärme, solpaneler, motoriserade persienner.

Sammanfattningsvis är det ett elegant och modernt hus som erbjuder utmärkta
kvaliteter, omgivet av all slags service och på ett exklusivt, tryggt och eftertraktat
läge.

Kontakta oss för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/rzs34589

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering, , ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Exteriör, Balkong
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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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