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2 300 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Los Monasterios, Valencia
Spanien »  Valencia »  Los Monasterios »  46500

4
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4
Badrum  

578m²
Planlösning  

1.106m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Lyxig 578 m² villa med stora Medelhavshagar och en pool,
till salu i Los Monasterios.

Lyxigt fristående hus beläget i den prestigefyllda Los Monasterios-utvecklingen i
Puzol. Designat av arkitekten Sergio Adelantado har varje utrymme och varje möbel
noggrant genomtänkt. Fastigheten, som kallas "La Casa Window", är ett bekvämt hus
som mäter 578 m² fördelat på två våningar där ytor är suddiga samtidigt som de delas
för att skapa självständighet och integritet. Interiörväggpaneler är samma ton som
snickeri och möbler.

Med stora öppna och halvtäckta terrasser har denna unika fastighet utformats för att
få ut det mesta av den fantastiska miljön, med utsikt så långt som till Medelhavet från
alla rum. Designen "inifrån och ut" drar full nytta av solen och den oslagbara utsikten
med Medelhavet i bakgrunden.

Terrasser och verandor filtrerar solljuset genom system med justerbar,
automatiserad snickeri. Huset återspeglar perfekt Medelhavets levnadssätt, både
inifrån och ut. Utan att inse det befinner vi oss ute i de 528 m² stora trädgårdarna
med medelhavsväxter och olivträd och den vackra uppfriskande poolen.

På första våningen, som är entrénivån, ingår matsalen, vardagsrummet, sovrummet
med omklädningsrum och badrum med glas och Corian bladguld finish, Progetti
toaletter och VOLA kranar.

Vardagsrummet och matsalen har moderna möbler, särskilt de elfenbensfärgade
Brno-stolarna av Mies van der Rohe, och är båda separerade och förenade med en
dubbelsidig panoramapis, husets centrum.

Köket Ebony är fullt utrustat med professionella apparater från Viking och matplats
med Whisbone-stolar av Carl Hans Wegner. Den vackra matsalen utomhus visar
Zanotta-möbler och designergrill.

En bakgrundsbelyst trappa leder ner till nedre våningen, igen med konceptet "inifrån
och ut". På denna våning finns ett andra sovrum med ett nedsänkt svart Corian-
badkar, omklädningsrum och eget badrum. Det finns ytterligare en studiolounge
bredvid ett audiovisuellt rum utrustat med Bang Olufsen-skärm och ljudsystem.
Fastigheten har 2 gästrum med badrum och separat hall, tvättstuga och ett stort
garage med 3 bilar.

lucasfox.se/go/sag15312

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, , , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Chill out plats, Balkong
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Stora fönster fyller dagområdet med naturligt ljus. Vid solnedgången skapar
interiörbelysningen bekväma, intima utrymmen med indirekt belysning och speciella
delar som exklusiv upplaga av Tom Dixon. Det finns musik i hela huset, med Bang
Olufsen-system och flera skärmar av samma märke, allt styrt från din handflata.

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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