
ECOLOGICAL Lofthouses under
construction, with 2 bedrooms,
natural swimming pool. 2 storey
villa with natural swimming
pond, community vegetable
garden, children's play area for
sale on the outskirts of Lagos.
Turnkey!

Refª V818LG                           Preço/Price: € 363.000,00

Lofthouses ECOLÓGICOS em
construção, com 2 quartos, piscina
natural. Moradia de 2 pisos, com
lago de natação natural, horta
comunitária, área de lazer para
crianças à venda na periferia de
Lagos.
Chave na mão!

Barão S. João
Loft houses 

Lofthouses with 2 bedrooms and 1 bathroom with plunge pool

www.avenidaproperty.com Lic.AMI 9393                info@avenidaproperty.com

(00351) 282 760 890 (número fixo nacional)                      (00351) 918 544 460 (número móvel nacional) 



Habitation area: 146m²
Plot area start: 200m²

ECOLOGICAL LOFTHOUSES under
construction, with 2 BEDROOMS, 1
BATHROOMS, NATURAL POOL. Sustainability
has been implemented in all aspects in these
villas.
The turnkey project includes:
Solar energy for electricity, water heating and
domestic heating (underfloor heating).
Heat pump air conditioning for heating and
cooling
Rainwater reuse - Wastewater reuse for
irrigation.
Sustainable construction (walls, foundations,
double glazing)
Solar installation
Finishing with natural materials
Community food forest, vegetable gardens,
and composting
A natural swimming pool for common use.
The Lofthouses with 2 bedrooms with built-in
closets, 1 bathroom and a living room with an
open kitchen fully equipped with AEG
appliances and sliding doors to the terrace
and garden.
1 large storage room, a technical room /
laundry room and a spacious terrace on the
second floor, accessible from the master
bedroom.
The garden faces southwest and overlooks the
food forest and the natural pool, there is
parking on site.

Year of construction 2023.

Excellent opportunity!

Área de habitação: 146m²
A+          Área do lote partir: 200m²

LOFTHOUSES ECOLÓGICOS em construção,
com 2 QUARTOS, 1 CASAS DE BANHO,
PISCINA NATURAL. A sustentabilidade tem
sido implementada em todos os aspectos
nestas villas.
O projecto chave-na-mão inclui:
Energia solar para electricidade,
aquecimento de água e aquecimento
doméstico (aquecimento por chão radiante).
Ar condicionado por bomba de calor para
aquecimento e arrefecimento
Reutilização da água da chuva - Reutilização
de águas residuais para irrigação.
Construção sustentável (paredes,
fundações, vidros duplos)
Instalação solar
Acabamento commateriais naturais
Floresta alimentar comunitária, hortas, e
compostagem
Uma piscina natural para uso comum.
As Lofthouses com 2 quartos com armários
embutidos, 1 casas de banho e uma sala
com uma cozinha aberta totalmente
equipada com aparelhos AEG e portas de
correr para o terraço e jardim.
1 grande arrecadação, uma sala técnica /
lavandaria e um espaçoso terraço no
segundo andar, acessível a partir do quarto
principal.
O jardim está virado a sudoeste e tem vista
para a floresta alimentar e para a piscina
natural, há estacionamento no local.

Ano de construção 2023.

Excelente oportunidade!
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