
Ideal é estar no centro de tudo.



ViVer bem é ter tempo para curtir a própria casa.

HUB HOME CLUB TATUAPÉ é o empreendimento da Diá logo 
Engenhar ia  a  450 metros do Metrô Carrão.  Pensado para que 
você passe menos tempo se deslocando no trânsito e  mais  tempo 
vivendo para você mesmo e sua famí l ia .

tudo pertinho

3 shopping centers, diversas lojas, serviços, 
comércio, restaurantes e bares. Tudo a 
poucos passos da sua casa.

harmonia com a natureza

Parque do Piqueri, Parque Ceret e Praça Sílvio 
Romero a poucos metros para toda a família 
curtir a natureza, praticar esportes e aproveitar 
dias de sol.

diálogo club
Aproveite um verdadeiro lazer de 
clube para toda a família se divertir 
sem sair de casa. 

localização priVilegiada
Próximo aos principais corredores viários 
para chegar com facilidade aonde precisar.

mobilidade urbana

Estação de metrô a 450 metros de casa, 
ciclofaixas e ciclovias em todo o entorno 
para circular com muita tranquilidade.

torre única com plantas Variadas
22 pavimentos com 4 opções de planta 
de 3 ou 2 dormitórios, sendo 1 suíte.



localização

compras  
  
 Shopping Boulevard Tatuapé | 8 minutos
 Shopping Metrô Tatuapé | 13 minutos
 Shopping Center Penha | 9 minutos

supermercados

 Carrefour Salim Maluf | 10 minutos
 Pomar da Vila | 2  minutos
 Feira Livre do Carrão  | 2 minutos
 Assaí Atacadista | 8 minutos 
   

lazer  
  
 Parque Municipal do Tatuapé | 9 minutos 
 Parque do Piqueri | 7 minutos 
 Parque Ceret | 16 minutos 
 Teatro Fernando Torres | 9 minutos
   

gastronomia  
  
 Big Bread Tatuapé | 10 minutos
 Padaria Bella Tuiuti | 6 minutos 
 Padaria Vera Cruz | 8 minutos 
 Lisboa Panificadora | 12 minutos 
 Bistrô Manah Gourmet | 3 minutos
 1900 Pizzeria | 13 minutos 
 Tantra Tatuapé | 13 minutos 
 Aoyama | 13 minutos 

 
saúde
   
 Hospital São Luiz | 12 minutos

   
educação    

 Faculdade UNICID | 7 minutos 
 FATEC Tatuapé | 8 minutos 
 Faculdade São Judas | 20 minutos
 Colégio Objetivo | 13 minutos 
 Colégio Agostiniano Mendel | 11 minutos
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PersPectiva ilustrada da Fachada

terraço com churrasQueira
1 OU 2 VAGAS DETERMINADAS

BICICLETáRIO PRIVATIVO*

(1 SUíTE)
3 e 2 dorms. 

Diálogo Engenharia
     

J.J. Abrão Arquiteto

   
Martha Gavião
 

Barbara Dundes
    

2.010 m²

1 
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132

 
22 unidades de 66 m² | 2 dorms. (1 suíte) 
44 unidades de 67 m² | 2 dorms. (1 suíte) 
22 unidades de 69 m² | 2 dorms. (1 suíte) 
44 unidades de 87 m² | 3 dorms. (1 suíte)

realização e construção:

     
projeto de arquitetura: 

projeto de paisagismo:

decoração e interiores:

área do terreno: 

número de torres:

número de andares:

número de unidades por andar:

número total de unidades:

tipologia:



implantação

Acesso de Pedestres – 2o subsolo

Acesso de Veículos – 2o subsolo

Portaria com Caixilhos, Vidros e

Porta Blindados – 2o subsolo

Hall Social com Pé-direito Duplo – 2o subsolo

Quadra Gramada – 2o subsolo

Churrasqueira com Forno para Pizza – 2o subsolo

Pet Place – 2o subsolo

Vagas para Bicicletas – subsolos

Elevadores

Sauna

Ducha da Sauna

Descanso da Sauna

Piscina Adulto

Solarium

Piscina Infantil

Academia – 80 m2

Academia Externa

Playground

Brinquedoteca

Espaço Gourmet – 51 m2

Churrasqueira com Forno para Pizza – Térreo

Salão de Festas – 115 m2

Salão de Jogos 

Aproveitamento de águas pluviais e reúso de águas cinza – 1o subsolo
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DECORAçãO E INTERIORES:



Espaços de lazer pensados para oferecer diversão completa para toda a família, sem sair de casa. 
Desfrute de um lazer incomparável, completamente seu e sem custos, com o Diálogo Club.



PERSPECTIVA ARTíSTICA DO HALL SOCIAL COM Pé-DIREITO DUPLO

hall socIal com pé-dIreIto duplo



PERSPECTIVA ARTíSTICA DA PISCINA

pIscIna adulto



academia estruturada 
e eQuipada para 
manter a saúde em dia.

PERSPECTIVA ARTíSTICA DO SALãO DE FESTAS – 115 M2

PERSPECTIVA ARTíSTICA DA ACADEMIA – 80 M2

academIa – 80 m2

salÃo de Festas – 115 m2



espaços únicos,  pensados 
para receber seus conVidados 
com muito conforto.

PERSPECTIVA ARTíSTICA DA CHURRASQUEIRA COM FORNO PARA PIZZA

PERSPECTIVA ARTíSTICA DO ESPAçO GOURMET – 51 M2

churrasQueIra com Forno para pIZZa 
térreo

espaço gourmet – 51  m2



brInQuedoteca

PERSPECTIVA ARTíSTICA DA BRINQUEDOTECA

salÃo de Jogos

PERSPECTIVA ARTíSTICA DO SALãO DE JOGOS

lazer estruturado com brinQuedos 
modernos,  diVertidos e seguros para 
garantir a diVersão de toda a família.



PERSPECTIVA ARTíSTICA DA QUADRA GRAMADA

PERSPECTIVA ARTíSTICA DO PLAYGROUND

playground

Quadra gramada

diVersão também ao ar liVre para 
aproVeitar os dias de sol,  na Quadra 
gramada e no playground com brinQuedos 
pensados para a segurança das crianças.



PERSPECTIVA ARTíSTICA DO DESCANSO DA SAUNA

descanso da sauna

nada melhor Que 
relaxar em um espaço 
sofisticado e dedicado 
ao bem-estar.



Misturador de água quente 
em todos os banheiros

Todas as bacias  com caixa acoplada 
e sistema de economia Ecoflush

Pia com bancada 
de granito, cuba 
e  misturador de 
água quente

Ponto de água para 
filtro de bancada 
e geladeira

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

Persiana 
de enrolar

Infraestrutura para 
ar-condicionado 

e uma tomada com 
porta USB nos 

dormitórios

Entrada social

(1 SUíTE)
2 dorms. 

Os móveis são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato.
Medidas internas de face a face das paredes. 
2 dorms. (1 suíte) – Final 06 

lIvIng do apartamento
de 2 dorms. (1  suíte)

PERSPECTIVA ARTíSTICA DO LIVING DO APARTAMENTO DE 2 DORMS. (1 SUíTE)



PERSPECTIVA ARTíSTICA DO TERRAçO COM CHURRASQUEIRA DO APARTAMENTO DE 2 DORMS. (1 SUíTE)

terraço com churrasQueira do 
apartamento de 2 dorms.  (1  suíte)



Entrada social

Pia com bancada de 
granito, cuba e  misturador 
de água quente

Infraestrutura para 
ar-condicionado e uma 
tomada com porta USB

Ventilação e iluminação 
naturais

Ventilação e iluminação 
naturais

Todas as bacias com caixa 
acoplada e sistema de 

economia Ecoflush

Misturador de água 
quente em todos 

os banheiros

Infraestrutura para 
ar-condicionado e uma 
tomada com porta USB

Ponto de água para filtro 
de bancada 
e geladeira

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

Uma tomada com porta USB

Persiana de enrolar

Persiana de enrolar

Os móveis são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. 
Medidas internas de face a face das paredes. 3 dorms. (1 suíte) 
Final 05 – opção suíte ampliada.

(1 SUíTE)
3 dorms. 

terraço com churrasQueira do 
apartamento de 3 dorms.  (1  suíte)

PERSPECTIVA ARTíSTICA DO TERRAçO COM CHURRASQUEIRA DO APARTAMENTO DE 3 DORMS. (1 SUíTE)



PERSPECTIVA ARTíSTICA DO LIVING AMPLIADO DO APARTAMENTO OPçãO 2 SUíTES

liVing ampliado do  
apartamento opção 2 suítes

Misturador de água quente
em todos os banheiros

Ventilação 
e iluminação naturais

Ventilação 
e iluminação naturaisPonto de água para filtro 

de bancada e geladeira

Entrada social

Pia com bancada de 
granito, cuba e misturador 
de água quente

Todas as bacias com caixa 
acoplada e sistema de 

economia Ecoflush

Infraestrutura para 
ar-condicionado 

e uma tomada com porta 
USB nas suítes

Persiana de enrolar

Persiana de enrolar

Os móveis são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato.
Medidas internas de face a face das paredes. 
Opção 2 suítes com living ampliado - Final 05

OPçãO

2 suítes 
com liVing ampliado

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



diferenciais

Biometria na Entrada Social de 
pedestres e no acesso ao fitness

Infraestrutura pronta para sistema
de ar-condicionado entregue no 

espaço gourmet, salão de festas e 
fitness

Wi-Fi nas áreas comuns do 
pavimento lazer interno

Portaria com caixilhos, 
vidros e portas blindados e 
ar-condicionado instalado

O gerador atenderá a 2 elevadores 
(1 social e 1 de serviço), bombas, 

portões, escadarias, portaria e parte da 
iluminação das áreas comuns e garagem

1 tomada para bicicleta 
elétrica no subsolo

Aproveitamento de águas 
pluviais e reúso de águas cinza

Lâmpadas de LED no hall 
social, lazer interno, hall dos 

apartamentos e garagem

Bacias com caixa acoplada e sistema 
de economia de água Ecoflush

Misturador de água quente nos
banheiros e cozinha das unidades

Infraestrutura pronta para sistema
de ar-condicionado nos dormitórios*

1 tomada com porta USB 
em cada dormitório

Ponto de água para filtro 
de bancada e filtro de geladeira

Persianas de enrolar nas janelas 
dos dormitórios**

Infraestrutura do aquecedor 
de passagem a gás***

áREAS COMUNS áREAS PRIVATIVAS

* infraestrutura para ar-condicionado nos dormitórios
1º ao 22º pav. – todos os finais, na suíte e no dormitório 02.  

** persianas de enrolar nas janelas dos dormitórios
 1º ao 22º pav. – finais 01 e 05: serão entregues janela com persiana de 
enrolar na suíte 01 e no dormitório 02; janela sem persiana de enrolar no 
dormitório 03. Finais 02, 03, 04 e 06: serão entregues janela com persiana 
de enrolar na suíte 01 e janela sem persiana de enrolar no dormitório 02.

***infraestrutura do aquecedor de passagem
O proprietário deverá adquirir o aquecedor de passagem.



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.

CREDIBILIDADE E EVOLUçãO
TrADIçãO DE EMPrEEnDIMEnTOs DE sUCEssO nO TATUAPÉ

Praça Tatuapé 
Rua Padre Adelino, 1.811 

Tatuapé

Petrus 
Rua Ivaí, 71 

Tatuapé

Landscape Tatuapé 
Rua Cel. Carlos Oliva, 104 

Tatuapé

Boulevard dos Cristais 
Rua Cristais, 183 

Tatuapé

Absoluto Tatuapé 
Rua Vitório Ramalho, 80 

Tatuapé

Vereda Tatuapé 
Rua São Jorge, 300 

Tatuapé

Urban Tatuapé 
Rua Melo Peixoto, 405 

Tatuapé

Linea Tatuapé
Rua Doutor Ângelo Vita, 335 

Tatuapé
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