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

R$ 402.800,00

Descrição
Mude de ares, mude de vida! A poucos minutos do Centro da cidade, região que é um convite a caminhadas, lazer, e gastronomia. Qualidade de vida é acordar
todos os dias e ter a seu redor tudo o que você sonhou, um espaço único, aconchegante e do seu jeitinho. Apartamento com 78,62 m² de área privativa, hall de
entrada, gourmet place, churrasqueira, living estar/jantar com sacada integrada e o melhor pôr do sol todos os dias, área de circulação, suíte com sacada
integrada, dormitório tradicional, área de serviço individual, banho social, piso laminado na área íntima, rebaixe em gesso em todo o apartamento, piso
porcelanato na área social, azulejo na parede da cozinha, espera para split, tubulação para água quente, e medidores individuais. O residencial conta com duas
torres residenciais, um elevador para cada torre, hall de entrada mobiliado, salão de festas, fachada pastilhada, interfone, porteiro eletrônico, e cerca elétrica. "
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
 2 Banheiro(s)
 1 Suíte(s)
 1 Quarto(s)
 143,55 m²
 2 Vaga(s)

Comodidades
 Água Quente
 Churrasqueira
 Elevador
 Espaço Gourmet
 Espera Split
 Hall de Entrada Mobiliado
 Interfone
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Porteiro Eletrônico
 Rebaixe Gesso
 Sacada Fechada
 Salão Festas Mobiliado
 Sanca Gesso

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Notábile
Número do Apartamento: 401
Número do Box: 32 e 33
Área Total Box: 3.261
Área Privativa do box: 2.160
Chaves: NO ESCRITÓRIO
Posição Solar: Norte-Sul-Oeste
Posição Solar do Edifício: Oeste
Posição Solar: Norte-Sul-Oeste
Posição Solar do Edifício: Oeste
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