Ref.

FICHA DO IMÓVEL
 APARTAMENTO

€ 220 000,00

 VENDA

 USADO

UF DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS - LOURES | LISBOA

3

3

0

175.00m²

Descrição
Em Santo António Cavaleiros, Paradela, Apartamento com 175m2 de área útil, resultado da junção de 2 imóveis, um T3, outro T2.
Apesar de serem 2 imóveis, cada um deles com caderneta predial, o proprietário pretende vender em conjunto.
O imóvel compõe-se da seguinte forma: 1 sala de estar com lareira, independente da sala de jantar, com paredes duplas revestidas a
madeira. Chão das salas num fantástico mármore rosa.
1 WC de serviço às salas.
Suite com casa de banho completa que tem janela exterior. Closet incorporado na suite.
2 quartos amplos com roupeiros. 1 WC ,com cabine de duche e outro roupeiro embutido no corredor dos quartos. Chão de 1 quarto e do
corredor em soalho de madeira corrida.
Cozinha com armários em madeira, completamente equipada com máquinas de lavar loiça e roupa, placa a gás, forno, exaustor,
microondas, frigorífico americano, caldeira e termoacumulador, todos a estrear. Despensa.
Casa para máquina de lavar e secar, com estendal, independente, de acesso pela cozinha.
Janelas duplas em todas as divisões.
2 arrecadações no -1 correspondentes a cada uma das fracções.
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Exposição solar N/S
O imóvel situa-se num 14º andar de onde se pode desfrutar de uma vista fantástica e desafogada sobre Lisboa e arredores.
Prédio muito bem cuidado, com porteira e videovigilância.
Possibilidade de adquirir um espaço de estacionamento coberto em garagem perto da entrada do prédio.
Porque mais do que comprar uma casa, está a construir um Lar, disponha da nossa ajuda e venha visitar com a PREDIMED RADIAL
Contacte-me. Consultora imobiliária Fá Marques
Zonas envolventes

Áreas de Lazer Infantil; Auto-Estrada; Centro da Cidade; Escola; Espaços Verdes; Farmácia;
Ginásio; Hospital; Piscinas; Posto de Combustível; Transportes Públicos; Vista para Cidade; Zona
Comercial;

Equipamentos

Banheira; Elevador; Esquentador; Gás Canalizado; Lareira; Vidros Espelhados; Janelas duplas;

Infraestruturas

Acesso para Deficientes; Arrecadação; Tecto Falso; Despensa; Suite;

Serviços

Animais Não Permitidos; Casa Partilhada;

Ano de construção

1991
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