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• ÁREA DO TERRENO: 1.990 m²

• 2 SUBSOLOS + TÉRREO

• 26 PAVIMENTOS –

STUDIOS - 8 pavimentos studios 

R - 23 pavimentos tipo + 9º pav.  lazer + 

duplex inferior e superior 

• 5 UNID. POR PAVIMENTO 

1 x duplex 91m²

1 x 95m²

1 x 71m²

2 x 70m²

• 60 UNIDADES STUDIOS

• 107 UNIDADES R

12 unidades de 91m²

22 unidades de 95m²

23 unidades de 71m²

46 unidades de 70m² 

04 unidades duplex de 185m², 135m² E 134m²



Duplex Inf. E sup. (25º e 26º 

Pav.)
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Pav. Tipo R (10º ao 24º Pav.)

Pav. Lazer (9º Pav.)

Pav. Tipo R/NR (1º ao 8º Pav.)

SETORIZAÇÃO
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IMPLANTAÇÃO TÉRREO
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1. Acesso Pedestre Serviço Residencial;

2. Portaria;

3. Acesso Pedestre Social Residencial;

4. Lobby Residencial;

5. Lounge Gourmet;

6. Acesso Pedestre Social Studios;

7. Lobby Studios;

8. Entrada e Saída de Veículos; 

9. Bicicletário;

10.Estacionamento;
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11.Salão de Festas;

12.Terraço Festas;

13.Brinquedoteca;

14.Fitness;

15.Praça;

16.Piscina Adulto;

17.Deck molhado

18.Piscina Infantil;

19.Solarium;

20.Lounge Piscina;
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IMPLANTAÇÃO 9º LAZER



Rua Getúlio Soares da Rocha (frente)

Rua Margaridas (fundo)

Final 3

71m²

Final 4

70m²

Final 5

70m²

Final 1

91m²

Final 2

95m²

Elevadores Sociais;

Elevador Serviço;



ÁREAS DE LAZER

INTERNA E EXTERNA



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO LOBBY RESIDENCIAL

33m² - PD 4m



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO LOUNGE GOURMET

60m² - PD 4m



PERSPECTIVA ILUSTRADA DA BRINQUEDOTECA

50m² - PD 3m



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO FESTAS

73m² - PD 3m



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO FITNESS

72m² - PD 3m



PERSPECTIVA ILUSTRADA DA PRAÇA



PERSPECTIVA ILUSTRADA DA PISCINA

3,00



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO EMBASAMENTO DA FACHADA
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PERSPECTIVA ILUSTRADA DO DETALHE DA FACHADA

• Massa Texturizada em tons de cinza e branco e marrom

• Guarda Corpo em alumínio e vidro nos terraços sociais;



PLANTAS E LIVINGS



Terraço com 
bancada e 

churrasqueira 
entregues 

Lavabo para a 
área social

Espaço 
para fogão 
de 6 bocas

Planta Duplex 

Inferior 91m²

Misturador 
na cozinha

Previsão de carga e 
dreno para ar-

condicionado na sala

• 2 SUÍTES

• LAVABO;



Previsão de carga e 
dreno para ar-

condicionado nos dorm. 

Planta Duplex 

Superior 91m²

Previsão para futura instalação de 
misturador no banheiro social 

Misturador de água entregue 
na suíte Master

Terraço 
nas suítes



Planta Padrão 

Apto 95m²

Espaço para fogão 
de 6 bocas

Banho da suíte com 
ventilação natural

Lavabo para a 
área social

Suíte Master 
com terraço

Misturador 
na cozinha

Terraço técnico 
para ar-

condicionado 

Terraço social 
com bancada e 
churrasqueira 

entregues

Previsão de carga e 
dreno para ar-

condicionado na 
sala e nos dorm. 

Previsão para futura 
instalação de 

misturador nos 
banheiros sociais

Dorm. 
Reversível 

• 3 DORM.;

• 1 SUÍTE;

• LAVABO;

Misturador de água entregue 
na suíte Master

Caixilho que 
permite maior 
integração na 

opção ampliada 



Espaço para fogão 
de 6 bocas

Banho da suíte com 
ventilação natural

Lavabo para a 
área social

Suíte Master 
com terraço

Misturador na 
cozinha

Terraço técnico para 
ar-condicionado 

Terraço social 
com bancada e 
churrasqueira 

entregues

Previsão de carga e 
dreno para ar-

condicionado na 
sala e nos dorm. 

Previsão para 
futura instalação 
de misturador no 
banheiro  social

Caixilho que 
permite maior 
integração na 

opção ampliada 

Planta Opção 

Apto 95m²

Opção de planta 
com sala ampliada 
e cozinha aberta 

• 2 SUÍTES;

• SALA AMPLIADA;

• LAVABO;

• COZINHA ABERTA;

Misturador de água entregue 
na suíte Master



Living Ampliado do Apto 95m²



Planta Padrão 

Apto 70m²
Banho da suíte com 
ventilação natural

Misturador 
na cozinha

Terraço técnico 
para ar-

condicionado 

Previsão de carga e 
dreno para ar-

condicionado na 
sala e nos dorm. 

Previsão para 
futura instalação 
de misturador no 
banheiro social  

• 1 SUÍTE;

• 1 DORM.;

Suíte máster 
com terraço 

Terraço social 
com bancada e 
churrasqueira 

entregues

Misturador de água 
entregue na suíte Master



Planta Opção 

Apto 70m²
Banho da suíte com 
ventilação natural

Misturador 
na cozinha

Terraço técnico 
para ar-

condicionado 

Terraço social 
com bancada e 
churrasqueira 

entregues

Previsão de carga e 
dreno para ar-

condicionado na 
sala e nos dorm. 

• 1 SUÍTE;

• SALA AMPLIADA;

Previsão para 
futura instalação 
de misturador no 
banheiro social  

Misturador de água 
entregue na suíte Master

Suíte máster 
com terraço 

Opção de planta 
com sala ampliada



Living Ampliado do Apto 70m²



Misturador 
na cozinha

Terraço social 
com bancada e 

ponto grill
entregues

Previsão de 
carga e dreno 

para ar-
condicionado 
na sala e nos 

dorm. 

Planta Padrão 

Apto 71m²

• 1 SUÍTE;

• 1 DORM.;

Previsão para futura 
instalação de misturador 

no banheiro social  

Misturador de água 
entregue na suíte Master



Misturador 
na cozinha

Terraço social 
com bancada e 

ponto grill
entregues 

Previsão de 
carga e dreno 

para ar-
condicionado 
na sala e nos 

dorm. 

Planta Opção 

Apto 71m²

Opção de planta 
com sala ampliada e 

cozinha aberta 

• 1 SUÍTE;

• SALA AMPLIADA;

Previsão para futura 
instalação de misturador 

no banheiro social  

Misturador de água 
entregue na suíte Master



Living Ampliado do Apto 71m²



PERGUNTAS E 

RESPOSTAS



Não temos.

Sim, para cada tipologia, ofereceremos uma opção de planta, com exceção dos aptos duplex, que terão apenas a planta tipo. Não serão executadas 

alterações diferentes das opções oferecidas pela Cyrela. Qualquer outra alteração, o cliente precisará fazer por conta própria após a entrega das chaves. 

O Pé direito dos ambientes internos sem forro é de aproximadamente 2,50 m (LAJE). No terraço o P.D é de 2,50 m (LAJE). E nos banheiros 2,30m 

(Forro). A laje possui 16cm de espessura.

O piso será entregue nos banheiros, cozinha, área de serviço e terraço. Você pode encontrar o acabamento no Memorial Descritivo.

UNIDADES PRIVATIVAS



Nas unidades autônomas, será entregue previsão de carga elétrica e ponto de dreno para futura instalação de sistema de ar condicionado, com ponto na

sala e dormitórios, ficando por conta dos proprietários das unidades a aquisição e instalação dos equipamentos (rede frigorígena, condensadora,

evaporadoras e sancas de gesso), conforme projeto específico.

Não, serão oferecidos sem custo algum.

As paredes externas e internas serão executadas em alvenaria de blocos de concreto ou cerâmico e serão entregues acabadas conforme projeto de

Arquitetura.

Nas unidades autônomas, as paredes hidráulicas, as paredes dos quadros de luz, bem como dos dormitórios reversíveis, poderão ser em gesso

acartonado.

Nas unidades autônomas, será entregue infraestrutura para sistema de aquecimento de água do tipo passagem a gás para atendimento aos pontos da

cozinha e banhos, (com exceção das bancadas dos banhos sociais, onde será entregue o ponto de água quente plugado sob bancada), ficando por conta

dos proprietários das unidades a aquisição e instalação dos aquecedores de passagem, e adequação dos metais.

Será entregue também infraestrutura (prumadas, redes de distribuição e suporte estrutural) para futura instalação sistema de aquecimento complementar

do tipo solar, ficando por conta do condomínio a aquisição e instalação das placas solares e reservatórios térmicos, conforme projeto específico.

Para a piscina do pavimento lazer, não será previsto sistema de aquecimento.



A Cyrela entregará o terraço e a sala nivelados, com o baguete da porta de 3 cm para proteger a entrada de água no apartamento.

Na área das unidades está incluso somente o apartamento. Não temos depósito. 

Não será previsto, apenas depurador.

Sim, sendo :

*ESTA PREVISTO contrapiso acústico nos seguintes ambientes: Sala, Dormitorio, Terraço Social

*NÃO ESTA PREVISTO contrapiso acústico nos seguintes ambientes: Banheiros, Cozinha, Área de serviço e Terraço de Serviço

Sim, teremos tomadas USB nos dormitórios, ponto de tomada no teto da sala, quartos, cozinha e terraço. Também entregaremos um ponto com tubulação 

seca interligado ao rack da sala no teto da circulação.



ÁREAS COMUNS

O acesso de veículos e pedestres serão pela Rua Caraíbas, com acesso de pedestres social e serviço independentes.

Todas as vagas possuem 2,30 x 4,50m 

Não temos vagas extras. Não temos depósito. 

Temos 12 vagas de moto, a serem controladas/ distribuídas pelo condomínio. Temos 18 vagas de bicicletas. 

Não há vagas de visitantes.

Não temos vaga para recarga de carro elétrico.

Temos 3 andares de garagem, sendo 2 subsolos e térreo. As unidades de 70 e 71m² terão direito de uso de uma vaga, assim como os 3 andares mais 

baixos de 95m². As demais unidades de 95m² e todos os aptos duplex terão direito de uso de duas vagas com uso de manobrista. No 2º subsolo temos 

58 vagas, no 1º subsolo temos 49 vagas e no térreo temos 35 vagas, sendo que destas, apenas 5 são cobertas. Todas as demais são descobertas.



Sim. Esse Kit inclui:

Tomadas USB nas áreas comuns Salão de festas, Lounge Gourmet e Fitness

Entrega de infra - estrutura para w-ifi nos ambientes comuns cobertos Salão de festas, Lounge Gourmet e Fitness

As áreas comuns serão entregues decoradas e equipadas conforme o Memorial Descritivo.

A piscina não é aquecida. Mas há previsão para futuro aquecimento com trocador de calor.

A piscina adulto tem 12m, com profundidade de 1,3m. A piscina infantil, com deck molhado tem 10 x 3m, com profundidade de 0,40m.

Sim, ele é uma das áreas comuns que serão entregues decoradas e equipadas. E fica localizado no térreo.



Será entregue instalado sistema de segurança, conforme projeto específico:

Controle de acesso aos portões do empreendimento com sistema de aberturas automatizadas;

Portaria com alvenaria reforçada e vidros blindados.

Clausura nos acessos de pedestres e veículos;

Sistema de proteção perimetral e CFTV (instalado).

O empreendimento será dotado de um gerador com capacidade para alimentação do elevador de serviço, mantendo-o em funcionamento

permanentemente, conforme projeto de específico. Atenderá também aos pontos de iluminação das áreas comuns, bombas de recalque de água servida e

pluvial, portões elétricos, pontos do ático, na guarita e na central de segurança.

Para as áreas comuns será entregue sistema de ar condicionado instalado e em funcionamento na guarita, festas e fitness. Nos ambientes como lounge

gourmet/ lobby e brinquedoteca, será entregue infraestrutura (rede frigorígena, carga elétrica e ponto de dreno) para futura instalação de sistema de ar

condicionado, ficando por conta do condomínio a aquisição e instalação das condensadoras e evaporadoras, conforme projeto específico.



OBRIGADO E BOAS VENDAS!




