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

R$ 850.000,00

Descrição
Uma região que é um convite a caminhadas diárias, com facilidade de deslocamento a diversos pontos da cidade, e com uma infra estrutura local diversificada,
supermercado, banco, fruteira, academia, a poucos minutos do Shopping Lamérica, e muito mais. Apartamento decorado e mobiliado, com 152,80 m² de área
privativa, living para três ambientes com sacada integrada, garantia de luminosidade e ventilação natural, cozinha planejada com churrasqueira, área de serviço
individual com sacada integrada (oeste), junker, área de circulação, uma suíte com closet (leste), dois dormitórios tradicionais, banho social, piso laminado na
área íntima, piso porcelanato na área social, teto rebaixado em gesso com iluminação embutida no living, papel de parede na sala, suíte e dormitório 2, ar
condicionado na sala de jantar, suíte e dormitório 2, e duas vagas de garagem. Edifício Residencial com apenas três apartamentos por andar, totalmente
pastilhado, cercado, com câmeras de segurança, dois elevadores, hall de entrada mobiliado, jardim externo, e esquadrias em alumínio. *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)
 200,98 m²
 2 Vaga(s)

Comodidades
 Câmeras de Segurança
 Churrasqueira
 Closet
 Elevador Serviço
 Elevador Social
 Esquadria Alumínio
 Fachada Pastilhada
 Hall de Entrada Mobiliado
 Interfone
 Jardim
 Junker
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Papel De Parede
 Persiana Blackout
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Porteiro Eletrônico
 Rebaixe Gesso
 Sacada Integrada
 Split

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Solar Vitória
Número do Apartamento: 303
Número do Box: 81 e 82
Área Total Box: 2.515
Área Privativa do box: 2.160
Total Apto por Andar: 03
Chaves: Com a proprietária
Posição Solar: Sul-Leste-Oeste
Posição Solar do Edifício: Leste
Posição Solar: Sul-Leste-Oeste
Posição Solar do Edifício: Leste


	Rudimar Zini
	Apartamento | Mobiliado e Decorado
	R$ 850.000,00
	Características
	Comodidades
	Informações Adicionais
	Descrição


