


Incorporadora líder na 
zona leste com mais de 
75 empreendimentos 
localizados nos melhores 
terrenos da região, 
reconhecida pela sua 
qualidade construtiva e 
satisfação de seus clientes.



O seu Imóvel nO maIOr eIxO de valOrIzaçãO 
e desenvOlvImentO da Penha.

tradIçãO vIla matIlde 
av. Cel. Pedro dias de Campos, 877 

vila matilde

Club statIOn 
rua dr. suzano brandão, 720

Penha

metrOPOlItan resIdenCIal Clube
rua dr. suzano brandão, 846

Penha

GrandIÁlOGO vIla matIlde 
rua Joaquim marra, 110 

vila matilde

 lInea hOme resOrt 
rua dr. Ângelo vita, 335 

tatuapé



fOtO da rua



r. dr. suzanO brandãO, 1088
esquina com R. fRei mont’alveRne • Penha
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Mobilidade
entre as estações do 
metrô Penha e vila 
matilde, com acesso à 
futura conexão com a 
linha 2-verde*

design
empreendimento 

imponente e exclusivo 
em terreno de  

esquina com 

4.225 m2

lazer  
singular
amplos e variados 
espaços para a 
diversão de toda 
a família

Valorização
rua tranquila e 

arborizada, no eixo de 
maior transformação 

da Penha

*fonte: metrô sP

mOre em uma rua tranQuIla e arbOrIzada
entre as estaçÕes Penha e vIla matIlde.



vOCÊ mereCe esta vIsta InCrÍvel.

vIsta da reGIãO



 realização e Construção: diálogo engenharia
 Projeto de arquitetura: mCaa arquitetos
 Projeto de paisagismo: martha Gavião
 Projeto de interiores: start arquitetura
 Área do terreno: 4.225m²
 total de unidades - torre home: 227
 total de unidades - torre smart: 121, sendo:
  77 unidades nr (studios não residenciais)
  44 unidades r (1 suíte residencial)
 nº de torres: 2
 nº de pavimentos - torre home: 23
 nº de pavimentos - torre smart: 15
 nº de unidades por andar - torre home: 10 unidades (4º ao 25º andar)
  7 unidades (26º andar)
 nº de unidades por andar - torre smart: 5 unidades studios nr (3° andar)
  8 unidades studios nr (4° ao 12° andar)  
  8 unidades 1 suíte r (13° andar)
  9 unidades 1 suíte r (14° ao 17º andar)
 Área privativa - torre home: 44 unidades de 108 m2 (3 suítes)
  44 unidades de 92 m2 (3 dorms., 1 suíte) 
  44 unidades de 84 m2 (3 dorms., 1 suíte)
  92 unidades de 67 m2  (2 dorms., 1 suíte)
  1 unidade de 184 m2 (3 suítes) - Penthouse
  2 unidades de 192 m2 (3 suítes) - Penthouse
 Área privativa - torre smart - studios nr: 28 unidades de 27 m²
  39 unidades de 26 m²
  10 unidades de 25 m²
 Área privativa - torre smart - 1 suíte r: 4 unidades de 31 m²
  15 unidades de 27 m²
  16 unidades de 26 m²
  9 unidades de 25 m²
 Área privativa - loja: 363 m2

 estacionamento nr: 712 m2

ficha tÉcNica



tOrre  
smart

tOrre  
hOme

tOrre hOme

terraçO COm ChurrasQueIra
108 m2

3suítes
67 m2

2 dorms.
(1 suíte)

84 e 92 m2

3 dorms.
(1 suíte)

tOrre smart

1 suíte

studIOs

terrenO de 
esQuIna COm

4.225 m²

faChada
PersPeCtIva artÍstICa

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



1. acesso de veículos residencial 

2. acesso de serviço - tOrre hOme 

3. Portaria com caixilhos, vidro e porta 
blindados - tOrre hOme  

4. acesso social de pedestre - tOrre hOme  

5. hall social com pé-direito duplo - tOrre hOme  

6. espaço delivery - tOrre hOme  

7. elevador residencial - tOrre hOme  

8. acesso da loja 

9. loja com pé-direito duplo 

10. salão de festas com pé-direito duplo - tOrre smart

11. acesso de pedestre residencial - tOrre smart 

12. hall social residencial com pé-direito 
duplo - tOrre smart 

13. elevador residencial  - tOrre smart 

14. Portaria com caixilhos, vidro e porta 
blindados - tOrre smart 

15. acesso de veículos do estacionamento 
nR - toRRe smaRt 

16. acesso de pedestre - nR - toRRe smaRt

17. hall social com pé-direito duplo - nR - tOrre smart

18. elevador - nR - tOrre smart

19. aproveitamento de águas pluviais e  
reúso de águas cinzas  - 1º subsolo

um emPreendImentO PensadO em Cada detalhe.
material

PrelimiNar sujeito  
a alteração
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imPlantaçÃo • tÉRReo

um emPreendImentO PensadO em Cada detalhe.

decoração e interiores Paisagismo

terrenO de 
esQuIna COm

4.225 m²



tudO O Que se esPera de um PrOJetO PerfeItO.

1. elevador residencial - tOrre hOme 

2. salão de festas com 120 m²

3. espaço gourmet 

4. fitness com 142 m² 

5. sauna 

6. descanso da sauna

7. espaço Coworking 

8. salão de jogos 

9. brinquedoteca 

10. Churrasqueira 1

11. Playground 

12. Churrasqueira 2 com forno para pizza 

13. Piscina adulto 

14. deck molhado

15. solarium 

16. Piscina infantil 

17. ducha  

18. Quadra recreativa  -  tOrre smart

19. lavanderia coletiva - tOrre smart 

20. fitness 2 - tOrre smart

21. elevador residencial - tOrre smart

22. Churrasqueira 3 com forno para pizza - 1º pavimento  

23. Pet place - 1º pavimento

24. Pomar - 1º pavimento

25. bicicletário - 2º pavimento 

tOrre smart (exclusivo para nr)

26. fitness nr - 2o pavimento

27. lavanderia coletiva nr - 2o pavimento

28. elevador nr - tOrre smart

eXclusivo PaRa uniDaDes ResiDenciais - toRRes home e smaRt

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração
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tudO O Que se esPera de um PrOJetO PerfeItO.

ImPlantaçãO 
3º PavImentO | lazer
decoração e interiores Paisagismo

terrenO de 
esQuIna COm

4.225 m²



dIferenCIaIs dO PrOJetO | tOrre hOme

*finais 1 e 2: nas 3 suítes. finais 3, 6, 7 e 10: na suíte 1 e no dormitório 1. finais 4, 5, 8 e 9: na suíte 1 e no dormitório 1. Penthouses finais 1, 2 e 6: nas 3 suítes e na sala. **finais 1 e 2: janelas com persiana de enrolar nas 3 suítes. finais 3, 6, 7 e 10: janelas com persiana 
de enrolar na suíte 1 e no dormitório 1. Janela sem persiana de enrolar no dormitório 2. finais 4, 5, 8 e 9: janelas com persiana de enrolar na suíte 1. Janela sem persiana de enrolar no dormitório 1. Penthouses finais 1, 2 e 6: janelas com persiana de enrolar nas 
3 suítes. *** O proprietário deverá adquirir o aquecedor de passagem.
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Gerador para atender todos os 
elevadores, bombas, portões, portaria, 
escadaria e parte da iluminação das 

áreas comuns e garagens

espaço delivery

Wi-fi nas áreas 
comuns do pavimento 

de lazer interno

bicicletário com 1 tomada 
para bicicleta elétrica

fechadura digital 
na entrada social

tomada usb - 1 ponto 
em cada dormitório

sistema eCOflush - bacias 
com caixa acoplada com 

sistema de economia de água

misturador de água 
quente nos banheiros 
sociais e na cozinha

Piso do terraço entregue 
nivelado com a sala

modernidade - caixilhos na cor cinza
 e com bandeira fixa para maior

 iluminação natural nos dormitórios

aquecedor de 
passagem a gás***

Infraestrutura para 
ar-condicionado 
nos dormitórios*

Persiana de enrolar 
nas janelas**

lâmpada de led no hall de 
entrada, térreo e lazer interno

 e hall dos elevadores

biometria no 
acesso de pedestre, 

social e fitness

Infraestrutura para 
ar-condicionado no espaço 
gourmet, nos fitness e nos 

salões de festas

Portaria com caixilhos, 
vidros e portas blindados, 

com ar-condicionado instalado 

Peitoris com 
capa em granito

aproveitamento de 
águas pluviais e reúso 

de águas cinzas 

Ponto de água para 
filtro de bancada 

e geladeira

medição individual 
de água fria  

Infraestrutura 
para medição 

individual de gás



hall social com PÉ-DiReito DuPlo
Perspectiva artística

seJa  
reCebIdO Pela 
sOfIstICaçãO.

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



PIsCInas adultO e InfantIl
Perspectiva artística

Os dIas de sOl serãO semPre InesQueCÍveIs.

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



esPaçOs amPlOs 
e PerfeItOs Para 
CuIdar dO COrPO 
e da mente.

fItness COm 142 m2

Perspectiva artística

desCansO da sauna
Perspectiva artística



salãO de festas COm 120 m2 
Perspectiva artística

Para reCeber e COmemOrar em Grande estIlO.

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



esPaçO GOurmet
Perspectiva artística



ChurrasQueIra 1
Perspectiva artística

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



Os seus enCOntrOs mereCem 
uma PItada GOurmet.

ChurrasQueIra 2 COm fOrnO Para PIzza
Perspectiva artística

ChurrasQueIra 3 COm fOrnO Para PIzza  (1º Pavimento)
Perspectiva artística



brInQuedOteCa
Perspectiva artística

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



PlaYGrOund
Perspectiva artística

aQuI seus fIlhOs se 
desenvOlvem brInCandO.



salãO de JOGOs
Perspectiva artística

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



Ideal Para 
trabalhar Ou 
estudar sem 
InterruPçÕes.

esPaçO COwOrkInG
Perspectiva artística



Quadra reCreatIva
Perspectiva artística

nessa Quadra O tIme da 
Casa semPre se dÁ bem.



lazer Para tOda a famÍlIa, 
InClusIve Para Os fIlhOs 
de QuatrO Patas.

Pet PlaCe (1º Pavimento)
Perspectiva artística

a sua bIke 
mereCe um 
luGar só 
Para ela.

bICICletÁrIO (2º Pavimento)
Perspectiva artística

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



esCOlha 
a Planta 
PerfeIta Para 
O tamanhO 
da sua 
famÍlIa.





Planta com sugestão de decoração. 
móveis, em dimensões comerciais, 
não fazem parte do contrato. medidas 
internas de face a face. O terraço tem 
variação de fechamento devido ao 
projeto de fachada. 
*O proprietário deverá adquirir o 
aquecedor de passagem.

Planta  
3 suÍtes 108 m2 
(final 2)

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração

Piso do terraço 
entregue nivelado 
com a sala

todas as bacias com caixa 
acoplada com sistema de 
economia de água ecoflush

Pia com bancada de 
granito, cuba, misturador 
de água quente e ponto 
de água para filtro

terraço entregue com 
bancada de granito, 
cuba e churrasqueira 
embutida a carvão

caixilho com bandeira fixa 
para maior iluminação 
natural e persiana de enrolar

caixilho com bandeira fixa 
para maior iluminação 

natural e persiana de enrolar

Infraestrutura pronta 
para sistema de

ar-condicionado e
  1 tomada com porta 

usb nas suítes

Ponto de água para 
filtro de geladeira

misturador de água 
quente nas torneiras 
dos banheiros sociais

entrada de 
serviço

fechadura  
digital na  

entrada social

Iluminação 
e ventilação 
naturais

Iluminação e 
ventilação naturais

aquecedor de 
passagem a gás*

Caixilho com 
bandeira fixa para 
maior iluminação 
natural e persiana 
de enrolar



Planta com sugestão de decoração. 
móveis, em dimensões comerciais, 
não fazem parte do contrato. medidas 
internas de face a face. O terraço tem 
variação de fechamento devido ao 
projeto de fachada. 
*O proprietário deverá adquirir o 
aquecedor de passagem.

Piso do terraço 
entregue nivelado 
com a sala

terraço entregue com 
bancada de granito, 
cuba e churrasqueira 
embutida a carvão

misturador de água 
quente nas torneiras 
dos banheiros sociais

entrada de 
serviço

Iluminação 
e ventilação 
naturais

Planta OPçãO 
2 suÍtes | 108 m2 (final 2) 
COm lIvInG amPlIadO  
e banhO sr. e sra. 

todas as bacias com caixa 
acoplada com sistema de 
economia de água ecoflush

caixilho com bandeira fixa 
para maior iluminação 
natural e persiana de enrolar

Caixilho com bandeira 
fixa para maior 

iluminação natural e 
persiana de enrolar

fechadura  
digital na  

entrada social

Iluminação e 
ventilação naturais

Infraestrutura pronta 
para sistema de

ar-condicionado e
  1 tomada com porta 

usb nas suítes

Pia com bancada 
de granito, cuba, 
misturador de água 
quente e ponto de 
água para filtro

Ponto de água para 
filtro de geladeira

aquecedor de 
passagem a gás*



lIvInG dO aPtO. de 3 suÍtes | 108 m2 (final 2)
Perspectiva artística

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



desIGn Que 
InteGra esPaçOs 
Para O seu
bem-estaR.

terraçO COm ChurrasQueIra dO aPtO. de 3 suÍtes | 108 m2 (final 2)
Perspectiva artística



Planta com sugestão de decoração. móveis, 
em dimensões comerciais, não fazem parte 

do contrato. medidas internas de face a face.
O terraço tem variação de fechamento 

devido ao projeto de fachada. *O proprietário 
deverá adquirir o aquecedor de passagem.

Piso do terraço 
entregue nivelado 
com a sala

todas as bacias com caixa 
acoplada com sistema de 

economia de água ecoflush

Pia com bancada de 
granito, cuba, misturador 

de água quente e ponto 
de água para filtro

terraço entregue com 
bancada de granito, 
cuba e churrasqueira 
embutida a carvão

caixilho com bandeira fixa 
para maior iluminação 

natural e persiana de enrolar

caixilho com bandeira fixa 
para maior iluminação 
natural e persiana de enrolar

Infraestrutura pronta
para sistema de
ar-condicionado e
1 tomada com porta usb

1 tomada  
com porta usb

Ponto de água para 
filtro de geladeira

misturador de água 
quente nas torneiras 
dos banheiros sociais

fechadura digital 
na entrada social

Iluminação e 
ventilação naturais

aquecedor de 
passagem a gás*

Infraestrutura pronta
para sistema de

ar-condicionado e
1 tomada com porta usb

Planta  
3 DoRms. (1 suíte)  
92 m2 (final 6)

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



Piso do terraço 
entregue nivelado 

com a sala

todas as bacias com caixa 
acoplada com sistema de 

economia de água ecoflush

terraço entregue com 
bancada de granito, 
cuba e churrasqueira 
embutida a carvão

caixilho com bandeira fixa 
para maior iluminação 

natural e persiana de enrolar

caixilho com bandeira fixa 
para maior iluminação 
natural e persiana de enrolar

misturador de água 
quente nas torneiras 
dos banheiros sociais

fechadura  
digital na  

entrada social

Iluminação e 
ventilação naturais

aquecedor de 
passagem a gás*

Planta com sugestão de decoração. móveis, 
em dimensões comerciais, não fazem parte 
do contrato. medidas internas de face a face. 
O terraço tem variação de fechamento devido 
ao projeto de fachada. *O proprietário deverá 
adquirir o aquecedor de passagem.

Infraestrutura pronta
para sistema de
ar-condicionado e
1 tomada com porta usb

Infraestrutura pronta
para sistema de

ar-condicionado e
1 tomada com porta usb

Pia com bancada de 
granito, cuba, misturador 

de água quente e ponto 
de água para filtro

Ponto de água para 
filtro de geladeira

Planta OPçãO 
2 suÍtes 
92 m2 (final 6)

COm lIvInG amPlIadO



teRRaço com chuRRasqueiRa Do aPto. De 3 DoRms. (1 suíte) | 92 m2 (final 6)
Perspectiva artística

a amPlituDe É um convite 
Para vIver bem.

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



lIvInG dO aPtO. OPçãO 2 suÍtes | 92 m2 (final 6) com living amPliaDo
Perspectiva artística



todas as bacias com caixa 
acoplada com sistema de 

economia de água ecoflush

Pia com bancada de 
granito, cuba, misturador 
de água quente e ponto de 
água para filtro

Infraestrutura pronta
para sistema de

ar-condicionado e
1 tomada com porta usb

terraço entregue com 
bancada de granito, 
cuba e churrasqueira 
embutida a carvão

Piso do terraço 
entregue nivelado 
com a sala

Ponto de água para 
filtro de geladeira

misturador de água 
quente nas torneiras 
dos banheiros sociais

fechadura  
digital na  
entrada social

aquecedor de 
passagem a gás*

caixilho com bandeira fixa 
para maior iluminação

natural e persiana de enrolar

Planta com sugestão de decoração.
móveis, em dimensões comerciais, não 

fazem parte do contrato. medidas internas 
de face a face.*O proprietário deverá 

adquirir o aquecedor de passagem.

Infraestrutura pronta
para sistema de
ar-condicionado e
1 tomada com porta usb

Planta  
3 DoRms. (1 suíte)  
84 m2  (final 3)

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração

1 tomada  
com porta usb



Piso do terraço 
entregue nivelado 

com a sala

todas as bacias com caixa 
acoplada com sistema de 

economia de água ecoflush

Pia com bancada de 
granito, cuba, misturador 
de água quente e ponto de 
água para filtro

terraço entregue com 
bancada de granito, 

cuba e churrasqueira 
embutida a carvão

Infraestrutura pronta
para sistema de

ar-condicionado e
1 tomada com porta usbPonto de água para 

filtro de geladeira

misturador de água 
quente nas torneiras 
dos banheiros sociais

fechadura  
digital na  
entrada social

aquecedor de 
passagem a gás*

Infraestrutura pronta
para sistema de
ar-condicionado e
1 tomada com porta usb

Planta com sugestão de decoração. 
móveis, em dimensões comerciais, não 

fazem parte do contrato. medidas internas 
de face a face. *O proprietário deverá 

adquirir o aquecedor de passagem.

caixilho com bandeira fixa 
para maior iluminação

natural e persiana de enrolar

Planta OPçãO  
2 DoRms. (1 suíte)  
84 m2 (final 3)

COm lIvInG amPlIadO



teRRaço com chuRRasqueiRa Do aPto. De 3 DoRms. (1 suíte) 84 m2 (final 3)
Perspectiva artística

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



living Do aPto. oPçÃo 2 DoRms. (1 suíte) | 84 m2 (final 3) com living amPliaDo
Perspectiva artística

O tamanhO PerfeItO Para um 
dIa a dIa PrÁtICO e COnfOrtÁvel.



Piso do terraço 
entregue nivelado 

com a sala

todas as bacias com caixa 
acoplada com sistema de 

economia de água ecoflush

Pia com bancada de 
granito, cuba, misturador 

de água quente e ponto de 
água para filtro

terraço entregue com 
bancada de granito, 
cuba e churrasqueira 
embutida a carvão

caixilho com bandeira fixa 
para maior iluminação 
natural e persiana de enrolar

Infraestrutura pronta 
para sistema de
ar-condicionado e
1 tomada com porta 
usb nos dormitórios

Ponto de água para 
filtro de geladeira

misturador de água 
quente nas torneiras 
dos banheiros sociais

fechadura  
digital na  

entrada social

aquecedor de 
passagem a gás*

Planta  
2 DoRms. (1 suíte)  
67 m2 (final 4)

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração

Planta com sugestão de decoração.
móveis, em dimensões comerciais, não 

fazem parte do contrato. medidas internas 
de face a face.*O proprietário deverá 

adquirir o aquecedor de passagem.



Piso do terraço 
entregue nivelado 
com a sala

todas as bacias com caixa 
acoplada com sistema de 
economia de água ecoflush

Pia com bancada de 
granito, cuba, misturador 
de água quente e ponto de 
água para filtro

terraço entregue com 
bancada de granito, 
cuba e churrasqueira 
embutida a carvão

caixilho com bandeira fixa 
para maior iluminação 
natural e persiana de enrolar

Infraestrutura pronta 
para sistema de

ar-condicionado e 
1 tomada com porta 
usb nos dormitórios

Ponto de água para 
filtro de geladeira

misturador de água 
quente nas torneiras 

dos banheiros sociais
fechadura  
digital na  
entrada social

aquecedor de 
passagem a gás*

Planta  
2 DoRms. (1 suíte)  
67 m2 (final 5)

Planta com sugestão de decoração.
móveis, em dimensões comerciais, não 
fazem parte do contrato. medidas internas 
de face a face.*O proprietário deverá adquirir 
o aquecedor de passagem.



teRRaço com chuRRasqueiRa Do aPto. De 2 DoRms. (1 suíte) | 67 m2 (final 5)
Perspectiva artística

a funCIOnalIdade Que a vIda 
COntemPOrÂnea Pede.

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



living Do aPto. De 2 DoRms. (1 suíte) | 67 m2 (final 5)
Perspectiva artística



Piso do terraço 
entregue nivelado 

com a sala

todas as bacias com caixa 
acoplada com sistema de 
economia de água ecoflush

Pia com bancada de 
granito, cuba, misturador 

de água quente e ponto de 
água para filtro

terraço entregue com 
bancada de granito, 

cuba e churrasqueira 
embutida a carvão

caixilho com bandeira fixa 
para maior iluminação 

natural e persiana de enrolar 
nas janelas nas suítes 

1 tomada com porta 
usb nas suítes

Ponto de água para 
filtro de geladeira

misturador de água 
quente nas torneiras 
dos banheiros sociais

fechadura  
digital na  

entrada social

Iluminação e ventilação naturais

Iluminação e 
ventilação naturais

aquecedor de 
passagem a gás*

Infraestrutura pronta para 
sistema de ar-condicionado 
no living e nas suítes

Planta com sugestão de decoração. móveis,
em dimensões comerciais, não fazem parte
do contrato. medidas internas de face a face.
*O proprietário deverá adquirir o aquecedor
de passagem.

Planta  
PenthOuse 
3 suÍtes 
184 m2 (final 6)

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



todas as bacias com caixa 
acoplada com sistema de 

economia de água ecoflush

Pia com bancada de 
granito, cuba, misturador 
de água quente e ponto de 
água para filtro

terraço entregue com 
bancada de granito, 
cuba e churrasqueira 
embutida a carvão

Infraestrutura pronta para 
sistema de ar-condicionado 
no living e nas suítes

Ponto de água para 
filtro de geladeira

misturador de 
água quente nas 
torneiras dos 
banheiros

fechadura  
digital na  

entrada social

Iluminação 
e ventilação 

naturais

aquecedor de 
passagem a gás*

caixilho com bandeira fixa 
para maior iluminação 

natural e persiana de enrolar

1 tomada com porta 
usb nas suítes

Porta-balcão
com persianas 
de enrolar

Planta com sugestão de decoração. móveis,
em dimensões comerciais, não fazem parte
do contrato. medidas internas de face a face.
*O proprietário deverá adquirir o aquecedor
de passagem.

Planta PenthOuse  
3 suÍtes | 192 m2 (final 2)



1 suÍte e studIOs 
IdeaIs Para vIver 
Ou InvestIr.

faChada tOrre smart
Perspectiva artística

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



Ár
ea

s 
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s
Ár
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s 

Pr
iV

aT
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as

Wi-fi nas áreas 
comuns do pavimento 

de lazer interno

lâmpada de led no 
hall de entrada, térreo 

interno e hall dos 
apartamentos

biometria no 
acesso de pedestre, 

social e fitness

Infraestrutura para 
ar-condicionado no 
fitness 2 e no salão

 de festas

aproveitamento de 
águas pluviais e reúso 

de águas cinzas 

Portaria com caixilhos, 
vidros e portas blindados, 

com ar-condicionado 
instalado 

Peitoris com capa 
em granito

Ponto de água para 
filtro de bancada e 

geladeira

Central de 
aquecimento a gás

misturador de água quente 
no banheiro e na aPa 

das unidades

medição individual 
de água fria  

Ponto elétrico para 
Cooktop na aPa 

das unidades

sistema eCOflush - bacias 
com caixa acoplada com 

sistema de economia de água

Infraestrutura para 
ar-condicionado 
no dormitório

Ponto para máquina
 de lavar roupa

1 tomada usb
 na suíte

Persiana de enrolar 
na janela próxima à cama

Gerador para atender 
1 elevador, bombas, portões, escadaria 

e parte da iluminação das áreas 
comuns e garagens

dIferenCIaIs dO PrOJetO | tOrre smart resIdenCIal
exClusIvOs Para as suÍtes resIdenCIaIs. nãO InCluI Os studIOs nr.



hall social com PÉ-DiReito DuPlo
Perspectiva artística

esPaçOs de 
COnvIvÊnCIa 
realmente 
únICOs.

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



salÃo De festas com PÉ-DiReito DuPlo
Perspectiva artística



a sua 
aCademIa 
PartICular.

fItness 2 resIdenCIal
Perspectiva artísticamaterial

PrelimiNar sujeito  
a alteração



lavanderIa COletIva
Perspectiva artística

a PratICIdade de ter uma 
lavanderIa esPaçOsa À dIsPOsIçãO.



Planta com sugestão de decoração. móveis, em dimensões comerciais, não fazem 
parte do contrato. medidas internas de face a face.

bacia com caixa acoplada 
com sistema de economia 
de água ecoflush

 1 tomada usb

Ponto para 
máquina de
lavar roupa

misturador
de água quente

Ponto elétrico
para cooktop 
de 2 bocas

Ponto para chuveiro 
com central de 

aquecimento a gás

Persiana de enrolar 

Infraestrutura pronta 
para sistema de 
ar-condicionado

Pia com bancada 
de granito, cuba, 
misturador de água 
quente e ponto de 
água para filtro

Ponto de água para 
filtro de geladeira

1 suÍte resIdenCIal 
27 m2  (final 9)

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



lIvInG dO aPtO. de 1 suÍte resIdenCIal | 27 m2 (final 9)
Perspectiva artística



Planta com sugestão de decoração. móveis, em dimensões comerciais, não fazem 
parte do contrato. medidas internas de face a face.

bacia com caixa acoplada 
com sistema de economia 

de água ecoflush

1 tomada usb

Ponto para 
máquina de
lavar roupa

misturador
de água quente

Ponto elétrico para 
cooktop de 2 bocas

Ponto para chuveiro 
com central de 
aquecimento a gás

Persiana de enrolar 

Infraestrutura pronta 
para sistema de 
ar-condicionado

Ponto de água para 
filtro de geladeira

Pia com bancada 
de granito, cuba, 

misturador de água 
quente e ponto de 

água para filtro

1 suÍte resIdenCIal 
26 m2 (final 1)

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



lIvInG dO aPtO. de 1 suÍte resIdenCIal | 26 m2 (final 1)
Perspectiva artística



O Imóvel 
que É o seu 
melhOr 
InvestImentO.





O desIGn dÁ as 
boas-vinDas.

hall social com PÉ-DiReito DuPlo - nR
Perspectiva artística

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



Ár
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s 
Co

M
un

s
Ár
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s 

Pr
iV

aT
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as

Wi-fi nas áreas 
comuns do 
pavimento 

de lazer interno

lâmpada de led no 
hall de entrada, térreo

 interno e hall dos 
apartamentos

medição individual 
de água fria

1 tomada usb
 próxima à cama

biometria no 
acesso de pedestre, 

social e fitness

Infraestrutura para 
ar-condicionado no 

fitness

Ponto elétrico para 
Cooktop na aPa 

das unidades

misturador de água 
quente no banheiro e 
na aPa das unidades

sistema eCOflush - 
bacias com caixa 

acoplada com sistema 
de economia de água

Infraestrutura para 
ar-condicionado no

dormitório

Persiana de enrolar 
na janela próxima

à cama

Ponto de água para filtro 
de bancada e geladeira

dIferenCIaIs dO PrOJetO | tOrre smart nr
exClusIvOs Para Os studIOs nr.

Gerador para atender 
um elevador do nr, 
bombas, portões, 

iluminação das áreas 
comuns e garagens



fitness - nR
Perspectiva artística

lavanDeRia coletiva - nR
Perspectiva artística

Para CuIdar da 
saúde e alIvIar 
O stress dO 
dIa a dIa.

uma lavanderIa COmPleta 
a um elevadOr de dIstÂnCIa.

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração



Planta com sugestão de decoração. móveis, em dimensões comerciais, não fazem 
parte do contrato. medidas internas de face a face.

bacia com caixa 
acoplada com 

sistema de 
economia de água 

ecoflush

1 tomada usb

misturador
de água quente

Persiana de enrolar 

Ponto elétrico
para cooktop 
de 2 bocas

Pia com bancada 
de granito, cuba, 
misturador de água 
quente e ponto de 
água para filtro

Ponto de água para 
filtro de geladeira

Infraestrutura pronta 
para sistema de 
ar-condicionado

studIO nr 
27 m2 (final 9)

Ponto para chuveiro 
com central de 

aquecimento a gás



Planta com sugestão de decoração. móveis, em dimensões comerciais, não fazem 
parte do contrato. medidas internas de face a face.

bacia com caixa acoplada 
com sistema de economia 
de água ecoflush

1 tomada usb

misturador
de água quente

Persiana de enrolar 

Infraestrutura pronta 
para sistema de 
ar-condicionado

Ponto elétrico
para cooktop 

de 2 bocas

Pia com bancada 
de granito, cuba, 

misturador de água 
quente e ponto de 

água para filtro

Ponto de água para 
filtro de geladeira

1 studIO nr 
26 m2 (final 1)

material
PrelimiNar sujeito  

a alteração

Ponto para chuveiro 
com central de 
aquecimento a gás



studIO nr | 26 m2 (final 1)
Perspectiva artística
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