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

R$ 1.400.000,00

Descrição
Para quem gosta de espaço, apartamento semi mobiliado de andar inteiro, na parte mais alta do Bairro Humaitá, com vista de cinema. Amplo living ( Leste /
Norte ) para três ambientes com grandes aberturas favorecendo a entrada de ventilação e sol, uma sacada com vista para a parte Leste da cidade, lareira
revestida em mármore e madeira, sala de jantar com armário em madeira e sacada, cozinha do espaço do churrasco com móveis e balcões em mármore,
churrasqueira com revestimento em madeira, cozinha ampla com móveis e balcões com mármore, área de serviço com armários embutidos, circulação com teto
revestido em madeira com lustres, uma suíte ( Oeste ) mobiliada, com sacada fechada, closet com móveis, iluminação embutida e banheiro com hidromassagem,
dormitório 2 ( Oeste ) com sacada, dormitório 3 ( Norte ), banheiro social com móveis e box de vidro, lavabo, piso laminado no living e nos dormitórios, sistema
de calefação, aberturas em madeira com vidros duplos, duas vagas individuais na garagem e vagas para visitantes. Fachada totalmente pastilhada,
exclusividade para apenas quatro famílias, hall de entrada mobiliado, elevador codificado, câmeras de segurança, alarme, cerca elétrica, salão de festas
mobiliado e equipado com fogão, forno elétrico, geladeira, churrasqueira e uma ampla sacada aberta, salão com sacada e com espaço para fitness, ou sala de
jogos. *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
 3 Banheiro(s)
 1 Suíte(s)
 2 Quarto(s)
 310,00 m²
 2 Vaga(s)

Comodidades
 Água Quente
 Alarme
 Câmeras de Segurança
 Calefação
 Cerca Elétrica
 Churrasqueira
 Closet
 Elevador
 Fachada Pastilhada
 Hall de Entrada Mobiliado
 Interfone
 Lareira
 Lavabo
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Piso Laminado
 Rebaixe Gesso
 Sacada
 Sacada Fechada
 Salão Festas Mobiliado
 Sanca Gesso
 Split
 Vidro Duplo

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Livorno
Número do Box: 07 e 08
Área Total Box: 3.280
Área Privativa do box: 2.474
Total Apto por Andar: 1
Total de Apto no Edifício: 4
Chaves: Com o proprietário.
Número do Apartamento: 401
Posição Solar: Norte-Oeste
Posição Solar do Edifício: Norte
Posição Solar: Norte-Oeste
Posição Solar do Edifício: Norte
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