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

R$ 550.000,00

Descrição
Uma região que vai proporcionar a você e sua família segurança, qualidade de vida, e muita praticidade para o dia a dia. A uma quadra do residencial temos,
praça, academia, lazer, salão de beleza, fruteira, supermercado, e a poucos minutos do Centro, porém com toda infra estrutura necessária ali mesmo, ao seu
redor, e ainda, uma vista livre e privilegiada. Apartamento ensolarado Leste/Norte, living estar / jantar com sacada integrada, cozinha americana com
churrasqueira, área de serviço independente com sacada aberta, área de circulação, uma suíte, dois dormitórios, e banheiro social. Na área íntima piso laminado,
na área social porcelanato, rebaixe em gesso, água quente, gás central e espera para aquecedor tipo split no living e dormitórios. Duas vagas amplas e lado a
lado na garagem. Edifício exclusivamente residencial, fachada externa em pastilhas cerâmica, esquadrias de alumínio, dois elevadores, amplo salão de festas
com espaço gourmet mobiliado e decorado, fitness equipado, business Center, playground, e guarita de segurança 24 horas. " 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)
 140,00 m²
 2 Vaga(s)

Comodidades
 Água Quente
 Câmeras de Segurança
 Churrasqueira
 Elevador Serviço
 Elevador Social
 Espaço Fitness
 Espaço Gourmet
 Espera Split
 Esquadria Alumínio
 Fachada Granito e Pastilha
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Playground
 Portaria 24 Horas
 Rebaixe Gesso
 Salão Festas Mobiliado

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Vivaldi
Número do Box: 101 e 102
Chaves: Com a proprietária.
Número do Apartamento: 1305
Posição Solar: Norte-Leste
Posição Solar do Edifício: Sul
Posição Solar: Norte-Leste
Posição Solar do Edifício: Sul
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