
Cortesia de Julie Pelle

Sprinkler contra incêndio Lareira(s)

Preço: $ 1,690,000 

NÚMERO DE
DORMITÓRIOS

4

 

NÚMERO DE
BANHEIROS

6

 

NA SQ FT.
ÁREA

4.556

 

NA SQ FT.
LOTE

46.121

 

REFERÊNCIA
NÚMERO

6068471

 

IDADE DO PROJETO:
ANO DE CONSTRUÇÃO

1986

Welcome inside this newly renovated coastal contemporary custom home located in gated Los Gatos
community of North Scottsdale. The split 4,556 sf �oor plan offers all the space & luxurious �nishes you will
ever desire including a beautiful �oor-to-ceiling stone double-sided �replace, accentuated French oak �oors
throughout & vaulted beam ceilings that �ow into the custom designed kitchen with a quartz island &
counters, stainless steel Thermador appliances & pass through bar window. Custom details continue into the
master suite with a double door entry, oversized walk-in closet that includes a private master laundry, & �oor
to ceiling marble in the spa like bathroom. The full renovation includes a new addition with two en suite
bedrooms & media room that has been pre-wired

Infraestrutura Arizona Luxury Real Estate Professional

22220 N Calle Royale Street, Scottsdale, AZ,
85255

https://pt.proxioshowcase.com/22220-n-calle-royale
-street-6068471

Idiomas que entendo

Inglês
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Cortesia de Julie Pelle

Posso te ajudar sobre:

Características do
centro da cidade

Imóveis Equestres

Propriedades de Golf Compradores
internacionais

Imóvel de Investimento Arrendamento
Terrenos vagos Imóveis de Luxo
Multi-gerações Novas comunidades
Imóveis Novos Novos Projetos
Administração do
Projeto

Resort & imóveis de
temporada

Imóveis para
aposentadoria

 https://www.facebook.com/JuliePelle/

 https://www.facebook.com/JuliePelleRealtor/

 https://www.linkedin.com/in/julie-pelle-448b3031/

 https://www.youtube.com/@JuliePelleRealtor
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