
Cortesia de Aaron Hawkins

Área comum de cozinha Garagem/estacionamento

coberto

Ar condicionado

Associação de proprietários

Pátio Deck superior Red inalámbrica

Salón de �estas Deck para yoga Vestidor

Rua sem saída Ventilador de teto Trilhas

Churrasqueira Terraço no último piso Salão de festas

Biblioteca Descalci�cador de água Salón de juegos

Terreno elevado Sistema de seguridad Ar condicionado central

Vagas para visitantes Parque para crianças Casa club

Outdoor swimming pool Circuito cerrado Mostrar janelas

Portas muito grandes Multi-lojas Telefone

Sprinkler contra incêndio Área de estar externa Estacionamento coberto

Sala de tv Garagem Deck ao sol

Cozinha americana Jacuzzi Condomínio fechado

Balcony / deck Sala de mídia Térreo

Grill externo Permitido animais de

estimação

Área de cozinha

Pé-direito alto

Lareira(s) Câmeras de segurança com

sensores infra vermelho

Localização tranquila

Braseiro

Cozinha externa Salão gourmet Estacionamento

Sala de reunião Conexão com a internet Clarabóia(s)

Alarmes de incêndio Aspiração central Boa localização

Calefacción Áreas comuns Elevador

Academia Terraço Salão de jogos

Preço: $ 3,500,000 

NÚMERO DE
DORMITÓRIOS

6

 

NÚMERO DE
BANHEIROS

8.5

 

NA SQ FT.
ÁREA

10.926,0

 

NA SQ FT.
LOTE

178.178,0

 

REFERÊNCIA
NÚMERO

5932040

 

IDADE DO PROJETO:
ANO DE CONSTRUÇÃO

1994

Designed in 1994 by renowned architect Kevin Bain, the catalyst for this home is a study in angles and
planes. Surrounded by the jagged aesthetics of the Arizona desert, the re�ned geometric architecture appears
as if sculpted by nature in the rugged, craggy sloped lot. The two meld together to embrace the natural
textures and beauty of the Arizona desert with the re�nements of sophisticated contemporary design and
luxury living. The centerpiece of the home is an atrium with clerestory windows soaring three stories high,
adding light and the sounds of cascading water throughout. Designed as a summer home, there are several
layers of decks and patios to take in the natural desert setting and city lights or slip inside for a meal around
the dining room table that generously seats 20.And when it comes time to relax, gather around the
freestanding �re pit, �oat in the negative-edge pool or swim against the Endless Pool Fastlane as it jets water
against you. Take in a movie in the plush theater room, or retire in one of six bedrooms; all with their own
exceptional views. VR 360 Tour available at https://www.BuyCanyonReserve.com

Infraestrutura

Aaron Hawkins
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