Apartamento para uso Residencial no Ecoville
92146001-BAGGIO

Detalhes do imóvel

Residencial

Endereço: Rua Professor Pedro Viriato P. Souza, 1900 - Ecoville - Curitiba
CEP: 81280330

Valor de venda
R$ 560.000,00
- 2 Quarto(s)
- 1 Banheiro(s)

- 1 Suite(s)
- 1 Vaga(s)

Informações principais
Valor de venda:

R$ 560.000,00

Área Útil:

65.18 m²

Área Total:

91.42 m²

Descrição

Lindo apartamento mobiliado!!! No coração do Ecoville!!! Localizado no Residencial Colina Ecoville o qual possui uma excelente area de lazer com piscina

aquecida, academia, quadra poliesportiva, quadra de volei de areia, salão de festas, quiosques com churrasqueira, área verde e portaria 24 horas.

O apartamento foi todo reformado com a arquiteta Silvia Ferreira, a qual cuidou de todos os detalhes de acabamento, materiais e móveis de 1ª linha, sendo

piso porcelanato Portinari em todos os ambientes, iluminação de Led (lançamento Casacor 2018), móveis Todeschini, cortinas e persianas com blackout,

teto com lindo acabamento em gesso.

*Cozinha em ilha, com armários planejados, geladeira side by side Eletrolux, forno embutido Brastemp Gourmand, microondas embutido Brastemp

Gourmand, cooktop Brastemp Gourmand, Coifa Eletrolux.

* Área de serviço com armário planejado e máquina lava e seca LG 8 Kg.

* Sala com painel de TV, rack com lareira ecológica, sofá, mesa em vidro de 4 lugares e cadeiras, lustre, TV 65 polegadas Samsung Smart tela curva, home

teather LG, Ar condicionado LG.
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* Sacada com churrasqueira a carvão acompanhando espetos e grelha, adega, lustre, mesa e banquetas.

* BWC social e da suíte com pia em granito, armários, ventilação natural e sistema de exaustão.

* Quarto solteiro com armários, bicama, decoração com espelho e TV 32 polegadas smart.

* Suíte com cama box baú, cabeceira capitone e recamier, TV 42 polegadas Philips.

* Closet amplo com ventilação natural e lindo lustre.

Planta original de 3 dormitórios sendo que 1 foi transformado em closet. 1 vaga de garagem livre e coberta nº 247.
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