


SU
MÁ
RIO

Institucional EBM 

A Linha NOW 

Localização

Tour Virtual 

O Projeto 

Perspectivas

Implantação

Diferenciais para viver o AGORA

Plantas

Decorados

03

08

11

16

18

21

35

37

49

54



INS
TITU
CIO

NAL
EBM 



MAIS DE 170
EMPREENDIMENTOS ENTREGUES

MAIS DE 690
COLABORADORES

MAIS DE 15 MIL
UNIDADES ENTREGUES

40 ANOS 
DE MERCADO*

7 ESTADOS
COM EMPREENDIMENTOS 
ENTREGUES

2,8 MILHÕES
DE M2 CONSTRUÍDOS

*Números atualizados em outubro de 2021
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PERSPECTIVA DO ESPAÇO GOURMET FOTO REAL DO ESPAÇO GOURMET

A EBM ENTREGA O QUE PROMETE
Nossos empreendimentos são sempre entregues equipados 

e decorados, com maior fidelidade possível ao projeto original.

SIDNEY
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PERSPECTIVA DA CHURRASQUEIRA FOTO REAL DA CHURRASQUEIRA

A EBM ENTREGA O QUE PROMETE
Nossos empreendimentos são sempre entregues equipados 

e decorados, com maior fidelidade possível ao projeto original.
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43 MIL
EM DOAÇÕES

R$

70 MIL
ARRECADADOS

R$

75 MIL
ARRECADADOS

R$

A cada unidade vendida

a EBM doa R$ 150
para entidades assistenciais.



NOW
LINHA



 AGO
RA

A VIDA ACONTECE HOJE.
O LUGAR IDEAL 
PARA VOCÊ É AQUI E
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A linha NOW é para pessoas que querem

viver seus melhores momentos hoje.

Que desejam apartamentos confortáveis,

com plantas inteligentes e muitas opções de lazer.

Em um bairro tranquilo e em pleno desenvolvimento.

E com a qualidade EBM de sempre.

A hora de morar bem é AGORA.
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LO
CA

LIZA
ÇÃO

PARQUE CASCAVEL



PERTO DE TUDO MESMO
A POUCOS PASSOS DOS PRINCIPAIS PONTOS DA REGIÃO



01 (UM) MINUTO DO

PARQUE CASCAVEL
02 (DOIS) MINUTOS DO

BURITI SHOPPING

04 (QUATRO) MINUTOS DA

FACULDADE ESUP E COLÉGIO META
02 (DOIS) MINUTOS DO

TERMINAL CRUZEIRO
02 (DOIS) MINUTOS DO

ASSAÍ ATACADISTA
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04 (QUATRO) MINUTOS DO

INSTITUTO GOIANO DE PEDIATRIA

04 (QUATRO) MINUTOS DO

POSTO DE COMBUSTÍVEL IPIRANGA

05 (CINCO) MINUTOS DO

SUPERMERCADO STORE
04 (QUATRO) MINUTOS DO

MCDONALD’S

03 (TRÊS) MINUTOS DO

COLÉGIO WR JUNIOR
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Mapa ilustrativo sem escalas
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TOUR
VIRTUAL

CLIQUE AQUI
E FAÇA UM TOUR

VIRTUAL PELA REGIÃO
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https://skylineip.s3.sa-east-1.amazonaws.com/Tour+Virtual/EBM/Now+PArque+amazonia/index.htm


O SONHO DE UM APARTAMENTO
COMPLETO E ACESSÍVEL

REALI
ZANDO 

Os apartamentos do NOW PARQUE AMAZÔNIA

são apartamentos diferenciados, com elevadores, lazer 

completo, plantas confortáveis e localização promissora. 

UNIDADES FINANCIADAS PELO

Unidades de 2Q com possibilidade de financiamento pelo Programa Casa Verde e Amarela.
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O
PRO

JE
TO

Perspectiva artística da fachada. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas 
imagens é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. 



Nome do empreendimento: Now Parque Amazônia

Número de torres: 03 (três) torres residenciais

Localização: Avenida Padre Orlando de Morais e Ruas Caxias do Sul, 

Luzilândia e Canumá, Lote 01/22, Quadra 94, Parque Amazônia, Goiânia-GO

Tipo de uso: Residencial

Área do terreno: 9.249,50 m2

Alvará de construção: 21427/2021

Registro de incorporação: R11 – 228.897 

Números de elevadores: 07 (sete) elevadores, sendo 02 (dois)  

elevadores por torre e 01 (um) elevador exclusivo para acesso  

às vagas dos pavimentos garagem

Número de pavimentos:  Em cada torre serão 20 (vinte) pavimentos,  

sendo térreo + 19 (dezenove) pavimentos tipo. Na área comum,  

teremos térreo e 2 pavimentos de garagem

Números de unidades Autônomas: 474 (quatrocentos e setenta e quatro) 

unidades autônomas, sendo:

• 237 (duzentos e trinta e sete) unidades com varanda, com 61 m2²

• 237 (duzentos e trinta e sete) unidades com varanda, com 42 m2

Incorporação:
BRASIL INCORPORAÇÃO 199 SPE LTDA

RE
SU

MO



O PROJETO PARA QUEM 
TEM ANSEIO EM VIVER 
BEM AGORA

ISABEL JÁCOMO E ARQUITETOS

Participamos deste projeto, no alto do Parque 

Amazônia, um bairro que se solidifica cercado 

de serviços, shoppings e de grandes áreas 

verdes - um local ideal para viver. 

Este condomíno privilegia o convívio social, 

criando áreas de lazer com espaços para 

atividades lúdicas infantis, sociais e com 

destaque para um grande fitness, para as 

atividades físicas.
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 PERS
PEC

TIVAS

Perspectiva artística do salão de festas. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens é meramente ilustrativa e 
apresenta porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. 



FACHADA
Perspectiva artística da fachada. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. 
Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. 22



ACESSO
Perspectiva artística do acesso social. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de 
referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. 23



FACHADA
Perspectiva artística da fachada. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. 
Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. 24



Perspectiva artística da praça de acesso. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens é meramente ilustrativa e 
apresenta porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. 

PRAÇA DE ACESSO
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Perspectiva artística da piscina com deck molhado. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens é meramente ilustrativa e apresenta porte 
adulto de referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. 

PISCINA COM DECK MOLHADO
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FITNESS
Perspectiva artística da área fitness. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto
de referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. 27



FITNESS EXTERNO
Perspectiva artística do fitness externo. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens é meramente ilustrativa 
e apresenta porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. 28



PLAYGROUND
Perspectiva artística do playground. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens é meramente ilustrativa e apresenta porte 
adulto de referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. 29



PLAYGROUND CHURRASQUEIRA
Perspectiva artística do playground churrasqueira. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens é meramente ilustrativa e apresenta porte 
adulto de referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. 30



BRINQUEDOTECA
Perspectiva artística da brinquedoteca. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. 
Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico.  
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VARANDA GOURMET
Perspectiva artística da varanda gourmet. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de 
referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. 32



CHURRASQUEIRA
Perspectiva artística da churrasqueira. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de 
referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. 33



SALÃO DE FESTAS
Perspectiva artística do salão de festas. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de 
referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico. 34
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ACESSO DE PEDESTRES

GUARITA

WC 

PULMÃO

LOCKERS

PRAÇA DE ACESSO

PISCINA COM DECK 
MOLHADO

DECK/SOLARIUM

LOBBY

BRINQUEDOTECA

SALA DO SÍNDICO

FITNESS EXTERNO

FITNESS

SANITÁRIO PCD

WC MASCULINO

WC FEMININO

BRINQUEDOTECA

SALÃO DE FESTAS

VARANDA DE APOIO 
À BRINQUEDOTECA, 
SALÃO DE FESTAS E 
VARANDA GOURMET

COPA

VARANDA GOURMET

WC FEMININO

WC MASCULINO

IMPLANTAÇÃO TÉRREO

Implantação artística do térreo. Imagem meramente ilustrativa. Os itens de mobília, decoração e acabamento serão entregues conforme memorial descritivo. A locação de elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. A vegetação que compõe o paisagismo 
retratado nessa imagem é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico.

COPA

DML 

PLAYGROUND

RAMPA DE ACESSO 
AO 1º E 2º PAVIMENTO 
GARAGEM

SELEÇÃO DE LIXO

ACESSO DE VEÍCULOS

LIXO

ANTECÂMARA

CENTRAL DE GÁS

SALA DE JOGOS

HIDRÔMETRO

CHURRASQUEIRA 1

SANITÁRIOS PCD’S

CHURRASQUEIRA 2

PLAYGROUND 
CHURRASQUEIRAS

PLAYGROUND TORRE E/F

RESERVATÓRIO E CASA 
DE BOMBAS

36

01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

13

14

15

16

17

19

24

25

26

27

28

30

31

32

33

34

36

37

38

39

40
06

23

26

27

22
21

20

19

18

17

15 16

14

13

12

07 08
09

10 10 33

31

32

28

29
30

11

09 09 09

34

35

09 09

39

40

3310

36

37

38

06

05

04

01

02

03

24 25

12 18
29

35

20

21

22

23



DIFE
REN

CIAIS
PARA VIVER

O AGORA 



TOP DIFERENCIAIS*

ATÉ 2 VAGAS 
DE GARAGEM

PROJETO DE SEGURANÇA 
EXCLUSIVO

LAZER COMPLETO, 
IDEALIZADO PARA TODA 
A FAMÍLIA, ENTREGUE 
EQUIPADO E DECORADO

APARTAMENTOS
COM VARANDA

MICROMERCADO
NO CONDOMÍNIO

LOCKERS INTELIGENTES  
PARA A OTIMIZAÇÃO  
E PRATICIDADE EM 
RECEBER ENCOMENDAS  
EM CASA

*Todos os diferenciais serão entregues conforme o memorial descritivo. 
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Lazer completo, idealizado para  
toda a família, entregue equipado  
e decorado;

Áreas sociais estrategicamente 
planejadas para compor ambientes 
integrados;

Serão entregues 4 brinquedotecas: 
uma localizada próxima ao salão  
de festas para uso comum e como 
suporte para os pais em dias de 
evento e uma em cada torre;

Salão de Festas para 36 pessoas 
sentadas;

Fitness para prática de musculação e 
ergometria com espaço para exercícios 
ao ar livre;

DIFERENCIAIS*

DE ÁREA COMUM

Serão entregues duas salas de 
video game, sendo uma na torre 
C/D e outra na torre E/F;

*Todos os diferenciais serão entregues conforme o memorial descritivo. 
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Copa localizada ao lado do salão de festas, 
para que a equipe de buffet se organize 
sem passar pelo salão durante o evento;

Varanda de apoio à brinquedoteca, 
dando mais espaço para a diversão 
das crianças;

Varanda anexa ao salão de festas, 
ampliando o espaço para eventos;

03 Playgrounds ao ar livre, 
próximos dos ambientes de 
festas;

02 Churrasqueiras distantes 
do salão de festas, para mais 
de um evento simultâneo;

Varanda Gourmet localizada ao lado do 
salão de festas, equipada com churrasqueira, 
geladeira, TV e proporcionando a 
possibilidade integração entre os ambientes, 
aumentando assim a capacidade do evento;

*Todos os diferenciais serão entregues conforme o memorial descritivo. 

DE ÁREA COMUM
DIFERENCIAIS*
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Praça de acesso localizada em frente  
à guarita, com pergolado e com bancos,  
para conforto dos moradores;

Serão entregues 06 (seis) vagas 
de visitante na entrada do 
condomínio, sendo uma PCD;

Piscina adulta com previsão  
de aquecimento, raia de 10m  
e deck molhado;

Filtro coletivo, localizado 
na entrada do recebimento 
da água da concessionária;

Micromercado na área comum 
do empreendimento, trazendo 
mais conforto e praticidade;

Guarita com banheiro privativo;

DE ÁREA COMUM
DIFERENCIAIS*

*Todos os diferenciais serão entregues conforme o memorial descritivo. 
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Pulmão de acesso duplo, para maior 
segurança dos moradores e visitantes;

*Todos os diferenciais serão entregues conforme o memorial descritivo. 

DE ÁREA COMUM
DIFERENCIAIS*

02 (dois) bicicletários, um coberto  
e um descoberto, localizados  
nos 1º e 2º pavimentos garagem;

Lockers inteligentes para a 
otimização e praticidade em 
receber encomendas em casa.

42



Em parceria com a Snackin, que já possui mais de 150 lojas no Brasil, o Now Parque Amazônia 
contará com um ambiente próprio para um micromercado, proporcionando ao morador  
a comodidade e praticidade de ter produtos variados sem sair de casa.

Vantagens deste diferencial:

Micromercado autônomo disponível 24 horas por 
dia, 7 dias na semana. Sempre que precisar,  
basta descer e buscar o produto desejado. O frete 
é grátis e o prazo de entrega é de 0 minutos;

Parte da receita é revertida 
para o condomínio;

O micromercado é instalado 
sem custo para o condomínio;

Abastecimento 2 a 3 vezes 
por semana.

Os moradores do condomínio podem indicar 
itens para o mix de produtos com sugestões 
de produtos de mercearia, limpeza, higiene, 
bebidas, congelados, snacks, picolés e muito 
mais;

*Os diferenciais e funcionamento são vinculados a contratação da empresa pelo condomínio.

MICROMERCADO NO

CONDOMÍNIO*
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DE SUSTENTABILIDADE
DIFERENCIAIS*

*Todos os diferenciais serão entregues conforme o memorial descritivo. 

Economia de energia: 
• Sensores de presença nas escadas  
de emergência;

• Serão entregues sensores de presença  
nos pavimentos de garagens e no hall  
dos pavimentos do empreendimento.  
O uso desse equipamento gera economia  
na taxa de condomínio, pois as lâmpadas  
só ficarão acesas quando houver carros  
ou pessoas transitando no local;

• Lâmpadas LED em todo o empreendimento, 
exceto em lâmpadas decorativas.

Economia de água: 
• Bacia sanitária com caixa acoplada e sistema 
de duplo acionamento (vazão de 3 e 6 litros) 
proporcionando economia de água;

• Torneira com fechamento automático nos 
lavatórios dos banheiros da área comum 
social, evitando o desperdício de água. 
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DE SEGURANÇA

Pulmão de acesso duplo, para maior segurança dos moradores e 
visitantes. Ali é onde os visitantes se identificam e cadastram seus 
dados para acessar o empreendimento. O visitante será liberado 
para acessar os prédios somente quando estiver devidamente 
cadastrado e autorizado pelo morador que pretende visitar;

01 (um) passa volumes no pulmão, para que o porteiro receba 
encomendas sem contato físico com o entregador, proporcionando 
mais segurança;

Projeto de segurança previsto em parceria com a TECNOSEG 
TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA. 

DIFERENCIAIS*

*Todos os diferenciais serão entregues conforme o memorial descritivo. 
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DE SEGURANÇA

Duplo monitoramento da central de alarme, 
via telefone e rádio. A central de alarme 
será entregue(1);

Sistema de clausura: O pulmão será 
equipado com 03 (três) fechaduras 
eletromagnéticas para garantir 
o sistema de clausura. Com este 
sistema, o visitante adentra o 
primeiro portão e fica retido até que 
sua identificação seja confirmada.
O segundo portão, que dá acesso
ao condomínio, não é aberto 
simultaneamente com o primeiro. 

Será entregue 01 (um) botão de pânico(2) 
que, no caso de tentativas de invasão, será 
acionado, alertando imediatamente o socorro 
externo. O acionamento do botão de pânico 
alerta diretamente a empresa de segurança 
e esta tomará as medidas cabíveis para a 
resolução do problema;

Segurança levada a sério.

*Todos os diferenciais serão entregues conforme o memorial descritivo. (1) O monitoramento será feito mediante contratação de empresa de monitoramento pelo condomínio com o aluguel do rádio.
(2) Será entregue o equipamento, porém o funcionamento será mediante a contratação de empresa de monitoramento pelo condomínio.

A parceria com a TECNOSEG contempla os seguintes itens:

DIFERENCIAIS*
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Segurança levada a sério.

DE SEGURANÇA

A parceria com a TECNOSEG contempla os seguintes itens:

Circuito interno de TV: O sistema do 
condomínio contará com 12 (doze) câmeras 
instaladas, sendo 01 (uma) em cada 
elevador, 06 (seis) localizadas em pontos 
estratégicos e previsão para pontos futuros;

Pulmão: o pulmão contará com um 
porteiro eletrônico para a simples 
comunicação com a Guarita;

03 (três) sensores magnéticos,
01 (um) no lixo, 01 (um) na central 
de gás e 01 (um) no portão lateral 
no térreo para avisar quando a  
porta do ambiente estiver aberta;

Proteção perimetral: Alguns trechos do 
perímetro que requerem segurança serão 
entregues protegidos com cerca elétrica,  
além de sensores ativos monitorados 24 horas;

*Todos os diferenciais serão entregues conforme o memorial descritivo. 

DIFERENCIAIS*
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*Todos os diferenciais serão entregues conforme o memorial descritivo. 

Segurança levada a sério.

DE SEGURANÇA

A parceria com a TECNOSEG contempla os seguintes itens:

02 (dois) sensores de presença, 01 (um) no lixo e 01 
(um) na central de gás no térreo para avisar quando 
alguém estiver dentro do ambiente;

Botão falha vigia: deverá ser acionado em intervalo
de tempo pré-programado pelo porteiro, para garantir  
que o mesmo esteja acordado e em monitoramento  
constante.

DIFERENCIAIS*
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PLANTA TIPO

*Planta referente ao apartamento de 2Q com varanda do final 4 A/C/E do 1º ao 18º pavimento e final 3 B/D/F do térreo ao 18º pavimento. Área privativa aproximada. Mais informações, vide quadro de áreas. Mais informações, vide memorial descritivo e convenção de condomínio. Imagem 
meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. *Na área privativa indicada 
acima não estão incluídas as áreas das vagas de garagem. As medidas internas dos ambientes apresentadas na planta acima são aproximadas e poderão sofrer variações conforme legislação. **Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.

Plantas inteligentes com melhor aproveitamento do espaço 
que garantem mais comodidade e conforto aos moradores;

Sistema de campainha completo e previsão para interfone;

Banhos 100% revestidos, com bancada em mármore e bacia 
sanitária com caixa acoplada e sistema de duplo acionamento 
(vazão de 3 e 6 litros) proporcionando economia de água;

Bacia sanitária com caixa acoplada e sistema de duplo 
acionamento (vazão de 3 e 6 litros) proporcionando  
economia de água;

Previsão para medição individual de água fria, energia e gás;

Infraestrutura (tubulação seca para instalação elétrica, 
dreno, caixa para ponto elétrico e carga elétrica) para ar 
condicionado tipo split, que atenderão sala e suíte nos 
apartamentos 3Q e sala e quarto 01 nos apartamentos 2Q;

As janelas dos quartos dos apartamentos serão  
compostas por veneziana de correr e vidro, 
proporcionando maior ventilação, iluminação e melhor 
conforto térmico;

Porcelanato 60x60cm polido na sala, cozinha e hall  
e porcelanato 60x60cm natural na laje técnica  
e área de serviço;

Piso laminado nos quartos e suítes que traz elegância ao 
ambiente além de ser um material de fácil manutenção/
limpeza e durabilidade.
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*Planta referente ao apartamento de 3Q com varanda do final 2 A/C/E do térreo ao 19º pavimento e final 1 B/D/F do térreo ao 19º pavimento Área privativa aproximada. Mais informações, vide quadro de áreas. Mais informações, vide memorial descritivo e convenção de condomínio. 
Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. *Na área privativa 
indicada acima não estão incluídas as áreas das vagas de garagem. As medidas internas dos ambientes apresentadas na planta acima são aproximadas e poderão sofrer variações conforme legislação. **Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo.

PLANTA TIPO
Plantas inteligentes com melhor aproveitamento do espaço 
que garantem mais comodidade e conforto aos moradores;

Sistema de campainha completo e previsão para interfone;

Banhos 100% revestidos, com bancada em mármore e bacia 
sanitária com caixa acoplada e sistema de duplo acionamento 
(vazão de 3 e 6 litros) proporcionando economia de água;

Bacia sanitária com caixa acoplada e sistema de duplo 
acionamento (vazão de 3 e 6 litros) proporcionando  
economia de água;

Previsão para medição individual de água fria, energia e gás;

Infraestrutura (tubulação seca para instalação elétrica, 
dreno, caixa para ponto elétrico e carga elétrica) para ar 
condicionado tipo split, que atenderão sala e suíte nos 
apartamentos 3Q e sala e quarto 01 nos apartamentos 2Q;

As janelas dos quartos dos apartamentos serão  
compostas por veneziana de correr e vidro, 
proporcionando maior ventilação, iluminação e melhor 
conforto térmico;

Porcelanato 60x60cm polido na sala, cozinha e hall  
e porcelanato 60x60cm natural na laje técnica  
e área de serviço;

Piso laminado nos quartos e suítes que traz elegância ao 
ambiente além de ser um material de fácil manutenção/
limpeza e durabilidade.
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PLANTA DECORADO

*Planta referente ao apartamento decorado 2Q com varanda. Área privativa aproximada. Mais informações, vide quadro de áreas. Mais informações, vide memorial descritivo e convenção de condomínio. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e 
objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. *Na área privativa indicada acima não estão incluídas as áreas das vagas de garagem. As medidas 
internas dos ambientes apresentadas na planta acima são aproximadas e poderão sofrer variações conforme legislação. **Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo. 52



PLANTA DECORADO

*Planta referente ao apartamento decorado 3Q com varanda. Área privativa aproximada. Mais informações, vide quadro de áreas. Mais informações, vide memorial descritivo e convenção de condomínio. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e 
objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. *Na área privativa indicada acima não estão incluídas as áreas das vagas de garagem. As medidas 
internas dos ambientes apresentadas na planta acima são aproximadas e poderão sofrer variações conforme legislação. **Todos os diferenciais serão entregues conforme memorial descritivo. 53
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Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. 
Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 55



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 56



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 57



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 58



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 59



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 60



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 61



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 62



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 63



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 64
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Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. 
Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 66



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 67



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 68



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 69



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 70



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 71



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 72



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 73



Foto do apartamento decorado. Imagem meramente ilustrativa com sugestão de layout e decoração com móveis e objetos não fazendo parte do contrato. Equipamentos e acabamentos conforme memorial descritivo. 
A locação dos elementos estruturais pode variar de acordo com exigências técnicas. 74
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