
Apartamento | Mobiliado e Decorado
Progresso, Bento Gonçalves | RS - Rio Grande do Sul

R$ 477.000,00

Descrição
Morar no bairro Humaitá é morar próximo a tudo: escola Mestre Santa Bárbara, praças, supermercado Grepar, posto de saúde, academias, e um diversificado
comércio que atende as famílias do bairro. O Centro é próximo, à 5 minutos de carro. Apartamento mobiliado e decorado, com 120,00 m² de área privativa, hall
de entrada decorado com papel de parede e mesinha de canto, sala de estar com home theater, televisão Philips, sofá retrátil, tapete peluciado, mesa de centro,
poltrona, e decoração livre com quadros e acessórios, sala de jantar com papel de parede, mesa de vidro com seis cadeiras, ar condicionado Brastemp, sacada
fechada com pia, churrasqueira com detalhes em granito, e poltronas para reunir os amigos, cozinha individual mobiliada, incluindo geladeira Brastemp, forno
Brastemp, e fogão cooktop quatro bocas, área de serviço com ampla abertura, junker, armários embutidos, e máquina de lavar roupa LG 8,5 kg. Porta de correr
para acesso a parte íntima, com uma suíte mobiliada, dois dormitórios tradicionais, e banho social, piso laminado na área íntima, porcelanato na área social, e
cerâmico na cozinha, e rebaixe em gesso no living com luzes embutidas. Edifício Residencial com apenas quatro apartamentos por andar, um elevador,
esquadrias em PVC, rodapé de madeira, todos os apartamentos bem ventilados, iluminados e com vista livre e privilegiada. " 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)
 2 Quarto(s)
 1 Vaga(s)

Comodidades
 Alarme
 Churrasqueira
 Elevador
 Esquadria PVC
 Fachada Pastilhada
 Hall de Entrada
 Interfone
 Junker
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Gás
 Papel De Parede
 Piso Cerâmico
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Porteiro Eletrônico
 Rebaixe Gesso
 Rodapé Madeira
 Sacada Fechada
 Salão Festa
 Sanca Gesso
 Split

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Ville Monticello
Número do Apartamento: 302
Número do Box: 18
Total Apto por Andar: 04
Chaves: No escritório
Posição Solar: Norte-Leste
Posição Solar do Edifício: Norte-Oeste
Posição Solar: Norte-Leste
Posição Solar do Edifício: Norte-Oeste
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