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

R$ 691.593,76

Descrição
Charme e sofisticação traduzem o mobiliário e a decoração deste lindo apartamento no Bairro Humaitá. Cada detalhe foi escolhido a dedo para satisfazer as
exigências do mundo moderno, visando a praticidade e a harmoniosidade. São 89,32 m² de área real privativa mobiliada e decorada, hall de entrada, living estar
/ jantar com sacada fechada, cozinha, área de serviço, circulação, suíte com terraço (63,70 m² ), um dormitório simples, banho social, espera para split na sala e
suíte, rebaixe em gesso, churrasqueira, espera para lareira, dutos de calefação, piso porcelanato e laminado, duto para exaustor de fogão, e água quente.
Empreendimento com entrega prevista para Março de 2020, terá o hall de entrada mobiliado, salão de festas mobiliado e decorado, sensor de presença nas
áreas de uso comum, blocos de concreto celular, porteiro eletrônico, captação de energia solar, revestimento externo alternando pastilha com massa riscada,
esquadrias em PVC e medidores individuais. A decoração do imóvel é completa, apartamento decorado disponível para visitas. Conta com desde o acabamento e
detalhes das paredes, até os mínimos detalhes da decoração, louças, tapetes, quadros, eletrodomésticos, toalhas de rosto e muito mais. *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)
 1 Quarto(s)
 122,07 m²
 2 Vaga(s)

Comodidades
 Água Quente
 Câmeras de Segurança
 Calefação
 Churrasqueira
 Elevador
 Espera Lareira
 Espera Split
 Esquadria PVC
 Fachada Pastilhada
 Hall de Entrada Mobiliado
 Interfone
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Porteiro Eletrônico
 Rebaixe Gesso
 Sacada Fechada
 Salão Festas Mobiliado
 Split
 Terraço

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Annunziata
Número do Apartamento: 301
Número do Box: 08
Área Total Box: 2.676
Área Privativa do box: 2.250
Total Apto por Andar: 04
Chaves: Altino
Posição Solar: Norte-Oeste
Posição Solar: Norte-Oeste
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