Apartamento para uso Residencial no Ecoville
92145001.1-BAGGIO

Detalhes do imóvel

Residencial

Endereço: Rua Rosa Kaint Nadolny , 260 - Ecoville - Curitiba
CEP: 81020430

Valor de venda
R$ 2.233.000,00
- 3 Suite(s)
- 4 Vaga(s)

- 4 Banheiro(s)

Informações principais
Valor de venda:

R$ 2.233.000,00

Área Útil:

243 m²

Área Total:

401 m²

Descrição

Excelente localização, arquitetura moderna e incrivelmente lindíssimo. Estamos falando do Plaenge Essential, um empreendimento fantástico!

Localizado no Ecoville, é bem próximo do Parque Barigui e traz muito requinte com 3 ou 4 suítes, sala para 3 ambientes integrada com cozinha gourmet e

varanda.

Esta opção conta 3 suítes. Todos os apartamentos serão entregues com hidromassagem na suíte master. A suíte master conta com Closet e dois

banheiros, dando ao casal total privacidade e aproveitamento de tempo. Ainda oferece espaço para escritório e para aqueles que não dispensam o

conforto, há uma convidativa lareira. Algumas unidades contarão com paredes duplas nos dormitórios, mais conforto térmico e proteção contra os efeitos da

umidade. Converse conosco para saber quais unidades disponíveis contam com esta opção. Elevador social privativo com hall individual, proporcionando

mais privacidade aos moradores.O espaço disponível para salas, possibilita até quatro amplos ambientes, permitindo tornar a decoração de seu

apartamento ainda mais interessante. A integração com a varanda torna os ambientes ainda iluminados e ventilados.

A Construtora Plaenge aplica uma tecnologia que atenua o ruído entre andares nas salas, suítes e circulação dos apartamentos, criando um ótimo sistema

acústico interno.

O condomínio oferece academia, brinquedoteca, espaço Grill, Pet Place, piscina coberta e aquecida, playground, além de quadra de tênis, salão de jogos e
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de festas.

Se interessou? Fale com um de nossos corretores e saiba mais sobre este projeto incrível.
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