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

R$ 140.000,00

Descrição
Aconchego: Uma casa pequena é facilmente transformada em um recanto acolhedor, que convida a momentos intimistas, já que favorece a aproximação das
pessoas e o compartilhamento do espaço. Praticidade, facilidade e ótima relação custo-benefício. A uma quadra do Centro de Bento Gonçalves, região dotada de
infra estrutura, com todos os tipos de necessidades ao seu redor, sem tirar o carro da garagem, e sem gastar muito. Kitnet com 30,19 m² de área privativa,
andar alto, ensolarado Oeste e com vista livre para os arredores. Ambientes integrados com funcionalidade, sacada integrada garantindo ótima ventilação
natural, e melhor ensolação, cozinha individual, banho social com box de vidro, espera para split na sala/dormitório, e piso cerâmico nos ambientes. Morar em
kitnet gera economia para os moradores, pois as taxas de impostos, condomínio, água e luz são menores, e por se tratar de um espaço menor, não requer tantos
móveis e objetos de decoração, além de também ganhar tempo na limpeza. Edifício exclusivamente residencial, hall de entrada mobiliado, dois elevadores,
sistema de Tag na porta principal de acesso, porteiro eletrônico, cerca elétrica, câmeras de segurança, e salão de festas. " 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)
 44,90 m²
 1 Vaga(s)

Comodidades
 Câmeras de Segurança
 Cerca Elétrica
 Elevador Serviço
 Elevador Social
 Espera Split
 Esquadria Alumínio
 Hall de Entrada Mobiliado
 Interfone
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Gás
 Pergolado
 Piso Cerâmico
 Porteiro Eletrônico
 Sacada Integrada

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Smart Residence
Número do Apartamento: 1204
Chaves: Com a proprietária
Posição Solar: Leste-Oeste
Posição Solar do Edifício: Norte
Número do Box: 104
Posição Solar: Leste-Oeste
Posição Solar do Edifício: Norte
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