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

R$ 530.000,00

Descrição
Se viver em Bento Gonçalves é maravilhoso, morar perto de tudo é ainda melhor. É ter a praticidade de fazer tudo apé, e sem tirar o carro da garagem cuidar da
saúde, da beleza, da educação e até mesmo do lazer. Com 100,17 m² de área privativa, apartamento de frente, andar alto, ensolarado, e com vista livre e
privilegiada para a Cidade. Hall de entrada, living para dois ambientes com sala de estar e jantar, cozinha, espaço gourmet com churrasqueira (gás) na sacada,
área de serviço individual e bem ventilada, área de circulação, uma suíte com sacada integrada, dois dormitórios simples, banho social, espera para split na sala
e suíte, rebaixe em gesso e massa corrida em todo o apartamento, vidros duplos, piso porcelanato na área social e laminado na área íntima. Residencial com
portaria, dois elevadores, salão de festas e hall de entrada (não equipados), esquadrias em alumínio, medidores individuais, e porteiro eletrônico. " 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)
 143,97 m²
 2 Vaga(s)

Comodidades
 Água Quente
 Alarme
 Câmeras de Segurança
 Churrasqueira
 Elevador Serviço
 Elevador Social
 Espera Split
 Esquadria Alumínio
 Fachada Pastilhada
 Hall de Entrada
 Interfone
 Jardim
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Persiana Blackout
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Portaria
 Porteiro Eletrônico
 Rebaixe Gesso
 Sacada Integrada
 Salão Festas
 Vidro Duplo

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Liberty
Número do Apartamento: 901
Número do Box: 104 e 105
Chaves: Na Portaria ( agendar com o
proprietário )
Total Apto por Andar: 04 Bloco A
Posição Solar: Norte-Sul-Leste
Posição Solar do Edifício: Leste
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