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Apto 001 térreo duas 204 m² 95 m² 88 m² 21 m² vendido

Apto 301 (esquina) terceiro duas 209 m² 94 m² 94 m² 21 m²

Apto 302 terceiro duas 209 m² 94 m² 94 m² 21 m² vendido

Apto 201 (esquina) segundo duas 115 m² 94 m² 21 m² vendido

Apto 101 (esquina) primeiro duas 115 m² 94 m² 21 m² vendido

Apto 202 segundo duas 115 m² 94 m² 21 m² vendido

Apto 102 primeiro duas 115 m² 94 m² 21 m² vendido

                         Residencial Santorini
                                                              Rua Espírito Santo nº 1585, esquina com Rua Salinas

                                                                   Bairro Sidil, em Divinópoli

- 1ª Construtora em Divinópolis com certificações de qualidade ISO-9001 e PBQP-H Nível "A" 

(Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, instituído pelo Governo Federal).

- Memorial de Incorporação registrado sob R.12, matrícula nº 78.244, no Cartório Reg. Imóveis Divinópolis-MG.

- Área privativa total do apartamento nº 301, 3º andar de esquina (última unidade à venda) ==> 209m 2

sendo 94m 2 área interna do apto  +  94m 2 terraço privativo descoberto + 21m²  área de garagem

- Edifício com apenas 07 unidades residenciais, elevador, portões eletrônicos, gás canalizado individual, fachadas principais

em cerâmica brilhante, janelas em alumínio c/ vidros verdes (suíte com veneziana), sacadas com guarda-corpo em alumínio.

Localiz

- Aptos com 03 quartos, sendo 01 suíte, sala/copa, cozinha, área de serviço e banheiro social. Aptos c/ sacada de frente

para a rua e janelas para o sol nascente.

- Aptos c/ soleiras e bancadas de cozinha e banheiros em granito, box dos banheiros em vidro temperado, piso da sala/copa

em porcelanato polido, piso dos quartos/circulação em laminado de madeira Durafloor (Deca), fechaduras tipo "taco de

golfe", torneiras tipo bica alta móvel, azulejos arrematados com perfis de alumínio brilhante, forros de gesso com juntas de

dilatação, pintura externa em Suvinil Fachada.

- Aptos com 02 vagas de garagem, sendo todas independentes e com ampla área de manobra. Dimensões obedecem às

recomendações da Prefeitura Municipal de Divinópolis (ver croqui no site www.moranobre.com.br). 

vendido


