
Apartamento | Novo
São Bento, Bento Gonçalves | RS - Rio Grande do Sul

R$ 785.038,80

Descrição
Viva nas alturas ! Região completa: shopping, supermercado, padaria, um corredor gastronômico diversificado, área de lazer, passeios, caminhadas, academia
ao ar livre, sinta-se privilegiado, pois aqui, você será! Com 117,74 m² de área privativa, amplo living estar/jantar com sacada aberta, apartamento de frente com
vista livre e privilegiada ( norte ), cozinha com churrasqueira trabalhada em granito, lavabo, área de circulação, uma suíte para o casal, e uma suíte americana,
sendo dois quartos com acesso ao banho individual, e banheiro social. Moderno, inovador e contemporâneo, rebaixe em gesso no living, sanca nos demais
ambientes, espera para slit nos dormitórios, e na sala, espera para lareira com dutos para aquecimento em todos os ambientes, ótima ensolação e ventilação,
piso laminado e porcelanato, espera para água quente e medidores individuais. O residencial conta com segurança/portaria 24 horas, hall de entrada mobiliado,
dois elevadores, área de lazer com piscina aquecida adulto/infantil, academia equipada, campo com gramado, salão de festas com espaço gourmet, mobiliados e
equipados com forno para pizza, portões eletrônicos, esquadrias em PVC e todos os apartamentos ensolarados e ventilados. *Os imóveis anunciados em nossa
página são de propriedade de terceiros, e poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Rudimar Zini
ismael@imoveisrudimarzini.com.br
54 9 9944 5566

Características
 3 Banheiro(s)
 3 Suíte(s)
 182,00 m²
 2 Vaga(s)

Comodidades
 Água Quente
 Alarme
 Câmeras de Segurança
 Calefação
 Churrasqueira
 Elevador Serviço
 Elevador Social
 Espaço Fitness
 Espaço Gourmet
 Espera Lareira
 Espera Split
 Esquadria PVC
 Hall de Entrada Mobiliado
 Interfone
 Lavabo
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Piscina
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Portaria 24 Horas
 Porteiro Eletrônico
 Rebaixe Gesso
 Sacada
 Sacada Integrada
 Salão Festas Mobiliado
 Sanca Gesso

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Villagio Di Toscana
Número do Apartamento: 1302
Número do Box: 33 e 34
Área Total Box: 2.756
Área Privativa do box: 2.160
Total Apto por Andar: 04
Chaves: Heleno proprietário.
Posição Solar: Norte-Oeste
Posição Solar do Edifício: Norte
Posição Solar: Norte-Oeste
Posição Solar do Edifício: Norte
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