12 – Tribuna Negócios

Sábado, 4 DE Novembro DE 2017

Creci: 30.759-J

RUA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 1073 – C. NOVA – INDAIATUBA-SP
Tel.: (19)

O seu escritório de Negócios Imobiliários!

3875-4122

CA02162: SOBRADO com 03 suítes
(sendo 01 máster com closet e banheira), escritório, sala de estar e jantar,
cozinha planejada com ilha e coifa,
despensa, área de serviço, área para
churrasqueira. Garagem para 02 carros.
Aceita apartamento próximo a Osasco,
Barueri e em Indaiatuba. R$ 850.000,00

CA02542 – JARDIM MONTE VERDE: Casa com 03 dormitórios (sendo
01 suíte), sala de estar, cozinha, WC
social, garagem 02 carros, área de
serviço, área de luz. R$ 310.000,00

APARTAMENTOS

CA02452 - JARDIM MAISON
DU PARC: Lindo Sobrado em
condomínio, Piscina Pastilhada
e preparada para aquecimento solar, 04 Suítes com Closet,
01 Suíte Máster com Closet, 2
duchas e 2 lavatórios, Home /
escritório, Sala Estar e Sala Jantar c/ pé direito duplo, Cozinha
Americana c/ Ilha e Armários
embutido, Espaço Gourmet com
Armário, Lavabo com cuba esculpida, Cuba esculpida em todos os lavatórios, Quartinho de
Despejo Grande para Bicicletas e
ferramentas, Jd. de Inverno, Despensa, Lavanderia, Paisagismo, Escada revestida em Silestone e Corrimão
de Inox com vidro , Aquecimento Solar reservatório de 800lts, 06 Vagas, Forro de Gesso Rebaixado e com
Iluminação, WC Piscina, Porcelanato polido piso Inferior e Vinílico Madeira na piso superior, Nichos de Banheiro,
Fino Acabamento, Entrada de Serviço. Fachada com pele de vidro Pedra Cimentícia Corrimão em Inox com
vidro Energia 127 e 220 wts, Preparada para ar condicionado. R$ 1.800.000,00

CA02554 – JARDIM MONTREAL RESIDENCE: Casa térrea com 03 dormitórios (sendo 01 suíte com armários), WC
social, sala de estar e jantar com pé direito alto, cozinha planejada, lavanderia,
churrasqueira, preparada para ar- condicionado. R$ 470.000,00

98131-1270

E-mail: contato@mullerimoveis.com | Site: www.mullerimoveis.com

OPORTUNIDADES CASAS

CA02574 – JARDIM MONTREAL RESIDENCE: Casa assobrada com 03 suítes
(sendo 01 com closet com armários - varandas), ótimo acabamento, salas de estar
e jantar com cozinha planejada, lavabo,
área de churrasqueira, garagem coberta 02
carros. Área de lazer completa, academia,
piscina, salão de festas. R$ 680.000,00

| Cel. WatsApp: (19)

CA02579 – RESIDENCIAL DUAS MARIAS:
Casa assobrada com 04 suítes (sendo 03 com
closet), sala de estar, cozinha, sala de jantar,
escritório, lavabo, varandas, área gourmet com
piscina churrasqueira, despejo e WC, aquecedor
solar, ar - condicionado, garagem 02 carros.
Área de lazer completa. R$ 1.200.000,00.

AP00836 – VILA FURLAN: apartamento com
02 dorms com móveis planejados, wc social,
sala, coz. planejada, área de serviço e 01 vaga
de gar. R$ 225.000,00
AP00507 - JD. PRIMAVERA: Apartamento
com 02 dorms (1 suíte com arm.), sacada, WC
(c/ gabinete e espelho). Sala, coz. americana
e área de serviço. Gar. para 02 carros. Prédio
com cerca elétrica, luz de presença, câmeras e
portão eletr. R$ 260.000,00
AP00868 – AQUI SE VIVE: Apartamento
novo todo planejado, com 03 dorms (1 suíte),
coz. planejada, WC social, área de serviço, sala,
Sacada gourmet com fechamento em vidros.
Gar. para 01 carro. R$ 340.000,00
AP00840 – CIDADE NOVA I: Apartamento
com 03 dormitórios (sendo uma suíte), sala
dois ambientes, cozinha, lavanderia, WC, 02
vagas de garagens, apartamentos esta com
infraestrutura para ar condicionado, na suíte e
na sala, possuem também infraestrutura para
água quente na cozinha e nos banheiros. R$
390.000,00
AP00899 – JARDIM PAU PRETO: Apartamento com 03 dormitórios (sendo 02 suítes),
sala, cozinha, WC social, varanda, área de serviço, garagem para 02 carros. Área de lazer completa. R$ 410.000,00
AP00888 - EDIFÍCIO IMAGINE: Apartamento com 03 dormitórios, todos com armários
(sendo 01 suíte), sala, WC social, cozinha e área
de serviço com armários. Garagem subterrânea para 02 carros. Área de lazer completa. R$
550.000,00
AP00905 - CIDADE NOVA: Apartamento
com 03 dormitórios (sendo 01 suíte com closet),
cozinha planejada, área de serviço, lavabo, varanda, ampla sala de estar e jantar, garagem 01
carro. R$ 570.000,00
AP00792 – VILA N. SRA APARECIDA:
Apartamento com 04 dorms. (2 suítes AE - 01
com hidro e closet), wc social, sala 03 ambs,
escritório, sacada. Lavabo, cozinha planejada,

área de serviço, garagem para 02 carros
cobertos. R$ 620.00000
AP00875 – COND. PIAZZA TREVISO:
Lindo apartamento com 03 dorms (sendo 01
Suíte Master com Closet, 02 Suítes Conjugadas) Sala, Lavabo, Cozinha; Área de Serviço.
Área de Lazer completa; 02 Vagas de Garagens Livres. R$ 780.000,00
AP00762 – JD. PAU PRETO: Apartamento Duplex com 03 dormitórios (sendo
02 suítes, 01 master com hidro, closet e
escritório planejado), sala 03 ambientes e
lavabo, coz. planejada com fogão e coifa +
despensa. Área de serviço com armários.
Gar. para 04 carros. R$ 880.000,00
AP00853 – VILA CASTELO BRANCO:
Apartamento de Alto Padrão com 03 suítes,
grande varanda gourmet com churrasq.
integrada com coz. e sala de jantar, sala
de estar, lavabo, WC empregada, 3 vagas
de garagem, com depósito no andar. Lazer
completo - R$ 900.000,00
AP00916 – JARDIM PAU PRETO:
Apartamento com 03 Dormitórios (sendo 01
suíte, todos possuem armários), sala de estar
e de jantar, cozinha planejada, WC social,
área de serviço e garagem para 01 carro.
Área de lazer completa. R$ 330.000,00
AP00677 - CIDADE NOVA: Apartamento com 03 dormitórios (sendo 01 suíte com
closet e armários WC com box e gabinete),
WC social com box, gabinete e espelho, sala
02 ambientes planejada com varanda, sanca, gesso, porcelanato polido, escritório, cozinha com móveis planejado, fogão elétrico
e forno, área de serviços. Garagem para 02
carros com deposito. Área de lazer completa.
R$ 690.000,00
AP00807 - CIDADE NOVA: Ed. San Marino com 3 dorm, sendo uma suíte todos com
a/e, sala, cozinha planejada, wc social,wc de
empregada, lavanderia, garagem 1 vaga. r$
320.000,00

TERRENOS

CA02587 – PARQUE SÃO LOURENÇO:
Casa com 03 dormitórios amplos (sendo 01
suíte), sala de estar, copa/cozinha, WC social, área de serviço, área de churrasqueira, quintal, hall para escritório. Garagem 03
carros. R$ 380.000,00

CH00302– COL. MOSTEIRO DE ITAICI: Casa toda varanda com 02 quartos (uma suíte), coz. americana e vários
ambs como sala de jantar, estar e de TV. Lavanderia completa
com espaço de máquina de lavar, tanque e armários. Espaço
coberto com banh. (casa de ferramentas). Gar. coberta pra
02 carros e mais 04 vagas descobertas. Edícula c/ churrasq.,
forno de pizza, pia e arms, conta com quarto e banh. Galpão
fechado de 40m2 com acesso isolado. Piscina 4x8m2. Campo
de futebol. Canil. Poço caipira. Caixa d’agua de torre alta com
5.000L. R$ 1.270.000,00. ACEITA PERMUTA.

TE01656 – VILA VERDE: Terreno com
150m². R$ 128.000,00
TE01655 – COND. BRÉSCIA: Terreno com
200m². R$ 172.000,00
TE01478 - COND. MARINGÁ: Terreno em
loteamento fechado com 310m². R$ 185.000,00
TE01478 – COND. MARINGÁ: Terreno
com 310 m². R$ 205.000,00
TE01597 - COND. TERRA MAGNA: terreno
com 360m². R$ 220.000,00
TE01575 – JARDIM ESPLANADA II:
terreno com 320m². R$ 225.000,00
TE01583 – CHACARAS ALVORADA:
rua principal corte do pedágio. terreno com
880m². R$ 260.000,00
TE01667 – JD. RESID. DUAS MARIAS:

Terreno em loteamento fechado com 360m².
Área de lazer completo R$285.000,00
TE01262 – RESID. VILA INGLESA:
Terreno com 793,66 m². R$ 360.000,00
TE01444 – VILA BORGUESE: excelente
terreno em loteamento fechado ao lado do
parque ecológico, com lago no fundo do
loteamento. tamanho ideal para uma bela
residência, 458 m². R$ 385.000,00
TE0918 – JARDIM DOM BOSCO: Terreno
esquina com 444,12m². R$ 400.000,00
TE01567 – RESIDENCIAL SANTA
CLARA: terreno com 450m². R$ 450.000,00
TE01550 – JD. DOS AMARAIS: Terreno
Comercial - Av. Conceição 691m² - Próximo
ao Clube 09 de Julho. R$ 1.000.000,00

LOCAÇÃO
SL00149 – CENTRO: Especialmente projetado para Clínicas Médicas ou Terapêuticas,
Imóvel novo, Excelente localização, contém 07 salas (sendo
uma para recepção) - todas com
preparação para ar condicionado; 02 WC (sendo um adaptado
para deficientes), 01 copa com
armários, cooktop e bancada
para refeições; Hall de Entrada
coberto, ampliando a recepção,
Vagas de estacionamento para
até 04 carros, Ótima iluminação
natural nas duas laterais, Fechadura elétrica e interfone já
disponíveis. R$ 5.500,00

PLANTÃO DE VENDAS: (19) 99712-5368 |

AP00907 – JARDIM PAU PRETO: Apartamento com 03
dormitórios (sendo 01 suíte), 02 dormitórios com AE, cozinha
planejada, WC social, sala de estar, jantar e TV, lavabo, lavanderia, dormitório de empregada com WC. Vaga para 02 carros.
R$ 3.200,00. VALOR DE ALUGUEL COM IPTU E CONDOMÍNIO
INCLUSO
CA02589 – CIDADE NOVA: Casa com 02 dormitórios, cozinha
com gabinete e armário, sala, WC social com gabinete, lavanderia
coberta, garagem para 01 carro com portão eletrônico. R$ 1.500,00
CA02588 – JARDIM PORTAL DE ITAICI: Casa com 03 dormitórios (sendo 01 suíte com ar condicionado) todos com armários, sala
02 ambientes, cozinha planejada, WC social, piscina, churrasqueira,
despensa e WC. R$ 3.000,00
SL0014 - AV. CONCEIÇÃO: Salão comercial com excelente localização com 02 WCS, 160m². R$ 2.500,00
CA02584 - CIDADE NOVA: Casa com 03 dormitórios (sendo 01
suíte), sala, copa, cozinha, WC social, área de serviço, edícula com 01
dormitório com WC, churrasqueira, garagem coberta para 02 carros e
02 descobertas. R$ 2.100,00

AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS

