
Apartamento | Em Construção
Cidade Alta, Bento Gonçalves | RS - Rio Grande do Sul

R$ 1.051.331,44

Descrição
Qualidade de vida, praticidade, e conforto, em uma região completa, e um empreendimento conceito ! São três suítes sendo uma delas master, living estar /
jantar com sacada fechada, piso porcelanato esmaltado e forro em gesso liso com pintura acrílica, área social com piso porcelanato polido com manta anti ruído,
massa corrida nas paredes com pinturas claras, e forro em gesso liso com pintura acrílica, nas suítes piso laminado com manta acústica anti ruído, e nas paredes
massa corrida e pintura clara, na cozinha piso porcelanato polido, massa corrida nas paredes, e forro de gesso, na área de serviço e banheiros piso porcelanato,
paredes revestidas com azulejos brancos e forro de gesso, ponto de água quente e ponto de água fria com medições individuais, ponto para internet, telefone e
televisão, gás central na cozinha, área de serviço e na churrasqueira com medição individual, espera para split na sala e dormitórios, ponto para lareira e vidros
termoacústicos duplos. Fachada revestida em pastilhas, hall de entrada, salão de festas com banheiro e fitness todos entregues mobiliados e equipados, quadra
esportiva, playground, esquadrias de PVC ou alumínio de correr com persiana nos dormitórios, jardim no pavimento térreo, iluminação de emergência, pára
raios, portão eletrônico para acesso de veículos, interfone e dois elevadores. Data estimada para a entrega do empreendimento: Dezembro de 2020. * 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
 4 Banheiro(s)
 3 Suíte(s)
 264,00 m²
 3 Vaga(s)

Comodidades
 Água Quente
 Câmeras de Segurança
 Calefação
 Churrasqueira
 Closet
 Elevador Serviço
 Elevador Social
 Espaço Fitness
 Espaço Gourmet
 Espera Lareira
 Espera Split
 Esquadria Alumínio
 Fachada Pastilhada
 Hall de Entrada Mobiliado
 Interfone
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Portaria
 Porteiro Eletrônico
 Rebaixe Gesso
 Sacada Fechada
 Sacada Integrada
 Salão Festas Mobiliado
 Sanca Gesso

Informações Adicionais
Posição Solar: Norte-Sul-Leste
Posição Solar do Edifício: Norte
Nome do Edifício: Le Mont
Posição Solar: Norte-Sul-Leste
Posição Solar do Edifício: Norte
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