
Apartamento
Centro, Bento Gonçalves | RS - Rio Grande do Sul

R$ 180.000,00

Descrição
Caminhadas diárias previnem doenças, dores musculares e nos garantem uma saúde de ferro, mas para isso, é preciso se alimentar saudavelmente, incluindo
em nossa rotina frutas, verduras, e alimentos saudáveis, cuidando assim, da saúde física e mental. Morar no Centro da cidade te garante praticidade, você vai
sair de casa e fazer tudo apé, médico, farmácia, supermercado, feirinha, praças, e muito mais, tem coisa melhor ? Garantia de uma vida prática, saudável e
econômica ! Apartamento com 48,80 m² de área privativa + terraço aberto, living estar / jantar com sacada aberta, cozinha americana semi mobiliada, área de
serviço individual, um dormitório semi mobiliado, e banho social. Ambientes bem iluminados e ventilados, gesso e rebaixe em gesso, ar condicionado no living,
piso laminado no dormitório, porcelanato na cozinha, cerâmico na área de serviço, e churrasqueira. Edifício residencial, com sala comercial no térreo com
segurança diurna, fachada com pastilhas cerâmicas, senha para acesso a porta principal de entrada, alarme, um elevador, hall de entrada mobiliado, baixo custo
condominal, e medidores individuais. *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
 1 Banheiro(s)
 1 Quarto(s)
 73,07 m²

Comodidades
 Água Quente
 Alarme
 Cerca Elétrica
 Churrasqueira
 Elevador
 Esquadria Alumínio
 Fachada Pastilhada
 Hall de Entrada
 Hall de Entrada Mobiliado
 Interfone
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Piso Cerâmico
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Porteiro Eletrônico
 Rebaixe Gesso
 Sacada Fechada
 Split
 Terraço

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Felice
Número do Apartamento: 203
Total Apto por Andar: 03
Chaves: No escritório Rudimar Zini
Posição Solar: Sul-Leste
Posição Solar do Edifício: Oeste
Posição Solar: Sul-Leste
Posição Solar do Edifício: Oeste


	Rudimar Zini
	Apartamento
	R$ 180.000,00
	Características
	Comodidades
	Informações Adicionais
	Descrição


