incorporação:

A sua
forma
de estar
na cidade

Uma proposta
integrada ao
seu dia a dia

Construir é ter oportunidade
de melhorar uma região.
É propor uma nova atitude,
um jeito de morar e viver melhor
em uma grande metrópole.

Fazer uma cidade melhor, arborizada,
limpa. Capaz de ser percorrida
em calçadas bonitas e acessíveis,
agradáveis para caminhar. Que preze
pela mobilidade e dependa menos
do automóvel. Fácil de chegar
aonde se deseja.
Uma cidade assim somente é possível
se for uma cidade que aproxime,
ao invés de afastar. Que favoreça
o relacionamento da comunidade.
Uma cidade construída para o ser
humano, em tudo o que ele tem de mais
humano e menos automático. Povoada
por soluções criativas e de baixo
impacto ambiental – com segurança,
conforto e alto nível estético.
Pensamos fora da caixa e além dos
muros do condomínio. Para o morador
da cidade ter a liberdade de fazer
o que gosta, no tempo que precisa
e da forma que preferir. Em uma
metrópole de constantes mudanças,
como São Paulo, queremos, em conjunto
com as pessoas, ser os protagonistas
das melhores transformações.

VISTA panorâmica do prédio

Um bairro
próspero,
com história
para contar

Itaim deriva da palavra
tupi itahy, ou pedra
pequena, em tupi-guarani.
Começou como uma região de
chácaras, adquirida pela família Couto
de Magalhães no fim do século XIX.
Aos poucos virou um bairro, então
considerado afastado. Chegou a ser
preferido por imigrantes europeus
recém-chegados e, a partir da
canalização de córregos e abertura
de grandes avenidas, transformou-

se em um ambiente cosmopolita – e
próximo. O Itaim, que tomou emprestado
Bibi do apelido de um dos antigos
proprietários, é hoje sinônimo de
valorização. Uma área em constante
evolução, sempre pronta para
escrever uma grande história.
Fonte: Prefeitura de São Paulo e Revista Veja SP

Ao lado de tudo o que
faz parte do seu mundo,
dia e noite.
fotos antigas do bairro itaim bibi

Formas de comprar

Cultura, diversão,
trabalho, estar perto.
Conheça algumas das
principais formas de
se conectar no Itaim:

Grifes nacionais e internacionais são vizinhas do
Forma Itaim. De itens para casa a presentes para um
amigo, diversas opções estão sempre à mão. Alguns
dos principais destaques são o comércio na rua
João Cachoeira, os serviços 24 horas no bairro e a
proximidade dos shoppings JK, Vila Olímpia e Iguatemi.

CICLOFAIXA

Av. Faria LimA

Formas de trabalhar
e fazer negócios

O acesso fácil às avenidas Faria
Lima e JUSCELINO KUBITSCHEK fazem
do Forma Itaim um ponto estratégico
para quem deseja chegar, a pé ou de
bicicleta, aos escritórios da região.
O menor tempo de deslocamento até
o trabalho melhora a qualidade de
vida dos habitantes da cidade.

shopping jk iguatemi

academia reebok sports club

RUA MARIO FERRAZ

Formas de se divertir

Formas de conhecer

O empreendimento está na mesma
região de alguns dos restaurantes e
bares mais tradicionais de São Paulo.
À noite, você pode curtir a balada até
tarde, sem se preocupar com o horário.

O Itaim abriga cinemas, teatros, galerias
de arte, livrarias e outras fontes
de programação cultural. A Casa
Bandeirista, por exemplo, é patrimônio
histórico do estado e guarda parte
da história do bairro.

padaria e confeitaria boston bakery

RUA AMAURI

RUA joão cachoeira
2 min.

Formas de cuidar
da saúde

shopping jk
4 min.

A região está perto de espaços que
oferecem o melhor da tecnologia
e do atendimento médico, deixando
o morador bem servido quando o
assunto é saúde.

shopping iguatemi
4 min.

hospital são luiz

cultura inglesa

entre dois
parques
Para andar de bicicleta,
caminhar e aproveitar a
natureza em plena cidade,
a poucos minutos de casa.

PARQUE IBIRAPUERA 7 min.

Formas de manter
a qualidade de vida

A proximidade do Parque Ibirapuera,
o mais tradicional de São Paulo,
e do Parque do Povo permite a realização
de exercícios ao ar livre, em contato
direto com uma extensa área verde.

PARQUE DO POVO 3 min.

ESPORTE CLUBE PINHEIROS
4 MIN.

JOCKEY CLUB
13 MIN.

CLUBE HEBRAICA
6 MIN.

SHOPPING IGUATEMI
4 MIN.

R. AMAURI

SHOPPING JK

3 MIN.

4 MIN.

PARQUE DO POVO

AV. 9 DE JULHO
10 MIN.

3 MIN.

EXTRA
5 MIN.

PARQUE
IBIRAPUERA
7 MIN.

SHOPPING
VILA OLÍMPIA
5 MIN.

HOSPITAL
SÃO LUIZ
3 MIN.

FOTO AÉREA

PROJETO
com assinatura
internacional
Com arquitetura do escritório espanhol b720,
a fachada é em mosaico. Feita de revestimento
cerâmico, tem manutenção mais simples e
facilidade de preservar sua beleza original.

“Comum na Europa, a técnica construtiva
de fachada ventilada proporciona ainda
um excelente comportamento térmico
e energético à torre”,

destaca o arquiteto FermÍn VÁzquez,
responsável pelo projeto.
Essa solução arquitetônica contribui
para a climatização adequada
dos ambientes, reduzindo o consumo
de energia no edifício.
Reconhecidos como isolantes acústicos,
os painéis cerâmicos coloridos da
fachada são posicionados em planos
diferentes, criando volumetria com
relevo e brilho. A variação de tom nos
revestimentos de frente e topo da
varanda é uma fuga à monotonia de um
apartamento igual ao outro.

OUTROS PARCEIROS:
TRIPTYQUE ARCHITECTURE
ALEX HANAZAKI

A parte exterior da parede dos
apartamentos se entrelaça sutilmente
com seus elementos vazados – cobogós
- que envolvem a lateral das sacadas.
“Isso cria transições suaves. Elas variam
em função da posição do observador e
dão um aspecto singular à construção”,
acrescenta VÁZquez.

arQuitetura
internacional

mercat dels encants

Cerâmica, brilho, volume,
cores. Elementos que
valorizam a estética
e a funcionalidade.
aeroport lleida alguaire

oficinas indra

DIFERENCIAIS E SERVIÇOS

•

•

Gerador elétrico para atendimento A todo
o prédio (áreas comuns e unidades privativas),
inclusive ar condicionado
Automação/áudio/vídeo de áreas comuns:
- áudio e vídeo: Salão de festas, Club Lounge
e Lavanderia
- áudio: Academia, sky pool e solarium
Previsão para instalação de coletores solares

•
•

Aquecimento de água: uma solução pensada
para o conforto e para a sustentabilidade.
ao abrir o chuveiro não é preciso esperar
a água esquentar. Ela já sai na temperatura
ideal para o banho

•

sala de VIGILÂNCIA interna blindada
com circuito interno de CFTV
•
•
•

•

Acesso de serviço separado do acesso social
eclusas DE ACESSO PARA PEDESTRES E VEÍCULOS
Áreas comuns com ar condicionado, acesso à internet,
equipadas e decoradas com alto padrão

•

Máquinas de gelo entregues na Sky Pool,
Club Lounge e Salão de festas gourmet

•

Vestiários Masculino e Feminino
para Funcionários

•

Bikes personalizadas, para uso dos condôminos

•

Administradora de condomínio: Itambé

•

CONCIERGE BILÍNGUE
Serviços pay per use:

• Pet Service
• Costura e Lavanderia
• Manutenção e
Pequenos Reparos
• Limpeza e Arrumação
das Unidades
• Gestão Patrimonial

perspectiva ilustrada da fachada

áreas comuns
entregues
equipadas
e decoradas.

FICHA TÉcnica

ÁREAS COMUNS

STUDIO 45 M2

•

sky pool E SOLARIUM NO 25° ANDAR

•

FITNESS NO 13° ANDAR, COM VISTA PANORÂMICA DA CIDADE

•

CLUB LOUNGE COM VISTA DA CIDADE NO 13° ANDAR

•

PISCINA COBERTA E CLIMATIZADA COM RAIA DE 25 METROS

•

SAUNA ÚMIDA E SECA

•

SPA

•

SALA DE MASSAGEM

ELEVADORES

•

QUADRA DE SQUASH

VAGAS

•

BIKES PERSONALIZADAS PARA USO DOS CONDÔMINOS

•

SALA DE VIGILÂNCIA INTERNA BLINDADA COM CIRCUITO INTERNO DE CFTV

•

CONCIERGE BILÍNGUE

•

AMPLO JARDIM EXTERNO COM ESPELHO D`ÁGUA INTEGRADO AO LOBBY SOCIAL

•

TABELA DE BASQUETE COM GARRAFÃO

•

LOBBY COM ÁREA DE LEITURA E ESTAR

•

SALÃO DE FESTAS GOURMET

•

LAVANDERIA COLETIVA

•

ELEVADOR COM VISTA PANORÂMICA

•

HALL DOS APARTAMENTOS TIPO COM VISTA E ILUMINAÇÃO NATURAL

•

GERADOR PARA 100% DO PRÉDIO

COM SERVIÇOS

1
25
123
4
131

TORRE
ANDARES
UNIDADES

1.886 M ÁREA DO TERRENO
2

1 OU 2 VAGAS
Todas as unidades apresentam vagas independentes*.

STUDIO

45

M

2

COBERTURA 90 M2
DUPLEX 66 M2
GARDENS DE

49 M2 A 140 M2

108 UNIDADES
3 UNIDADES
6 UNIDADES
6 UNIDADES

*Exceto os apartamentos que têm direito a duas vagas.

perspectiva ilustrada da fachada

Na entrada,
o jardim de
30 metros
de frente se
sobressai graças
à posição do muro
de vidro, que
é recuado sem
comprometer
a segurança
do edifício.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO ACESSO

Um projeto
de bem com
a cidade

A preocupação com
a harmonia das formas
começa antes de entrar
no prédio.

O projeto valoriza o entorno.
já na entrada, um jardim aberto
para a rua, assinado pelo paisagista
Alex Hanazaki, TEM espelho d’água,
é receptivO e em equilíbrio com
as formas do empreendimento.

Entre o jardim e o lobby, o piso
vai se modificando aos poucos,
em uma transição sutil. Nesse caminho,
as faixas de madeira vão ganhando
cada vez mais espaço que as de grama –
até que a própria superfície de madeira
é substituída pela de concreto.

Sala de VIGILÂNCIA:
equipe e câmera para
monitoramento 24h.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO JARDIM DE ENTRADA

Para deixar a melhor
primeira impressão.

Amplo jardim externo
com espelho d’Água
integrado
ao lobby social.

Cada ambiente nas áreas comuns é pensado para
ser útil e oferecer a sensação de bem-estar.
ENTRE O ACESSO E O LOBBY, muito
mais do que um lugar de passagem:
um espaço, onde você espera uma visita
ou uma entrega com maior tranquilidade.

O lobby que é mais
do que uma recepção.

O lobby é de pé-direito duplo. Tem área
reservada para você conectar seu
laptop, enviar e-mails ou realizar
algum trabalho a poucos passos
do seu apartamento.
Em um espaço destinado à biblioteca,
as estantes embutidas e poltronas
compõem um lugar ideal para o estudo
e a leitura.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO LOBBY COM BIBLIOTECA

Atrás do balcão da recepção,
o projeto prevê um painel em relevo,
que faz jogo de sombras e luzes.
O lobby mantém um ar clássico,
com seus tons de madeira e sofá
de cores variadas, transmitindo
a sensação de maior conforto.

benefícios:
além das modalidades pay per use,
os moradores terão à disposição
o serviço de concierge bilíngue um profissional dedicado a auxiliar
nas mais variadas situações,
como recebimento ou entrega
de encomendas, manutenção
do apartamento, entre outras.

Garagem sem
economizar
no tamanho.
E para ganhar
tempo.
Vagas espaçosas,
planejadas para garantir
melhor mobilidade e mais
agilidade na hora
de estacionar.
as vagas são independentes, exceto
dos apartamentos que têm direito
a duas vagas. além do ambiente
ventilado e iluminado, a garagem
foi desenhada para oferecer
maior comodidade na hora
de fazer manobras.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA GARAGEM

Raia de 25m coberta e climatizada

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA PISCINA COBERTA CLIMATIZADA COM RAIA DE 25 METROS

Piscina com pastilhas de vidro
pretas, em um ambiente ao mesmo
tempo acolhedor e sofisticado para
aproveitar a qualquer hora do dia.

A área de lazer no térreo
elevado fica em altura que
equivale ao segundo pavimento,
proporcionando mais tranquilidade
para relaxar.

Seguindo a ideia presente em todo
o empreendimento de aproveitar
ao máximo a iluminação natural,
a piscina recebe luz externa,
através da cobertura de vidro.

um momento
para você

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO SPA

Escolha como
vai querer relaxar.
No mesmo andar, o morador encontra
spa, sauna seca e úmida, além de sala
de massagem – com infraestrutura
de vestiário masculino e feminino
para os condôminos. Uma opção próxima
a outra, o roteiro completo para
aproveitar todos os seus momentos
de lazer.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA PISCINA COBERTA CLIMATIZADA COM RAIA DE 25 METROS

FORMAS
DE SE
CONECTAR
Despertando todos
os seus sentidos.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA QUADRA DE SQUASH

O terraço com espelho d’água e lareira
vira um ponto de encontro agradável
nos dias frios.
Nos dias que você tiver com disposição
para gastar mais energia, o Forma Itaim
tem uma quadra perfeita para chamar
os vizinhos e disputar emocionantes
partidas de squash.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO JARDIM DE ENTRADA COM ESPELHO D’ÁGUA E LAREIRA

No salão de festas gourmet,
espaço da celebração,
do encontro e do design.

O SALÃO de festas gourmet é MONTADO
Com móveis art-decó e sua decoração
busca a releitura do clássico.
Nessa linha, sofás, mesas e luminárias
de design típico de outras décadas
ganham traços e ares de modernidade,
na construção de um conceito próprio
do empreendimento.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO SALÃO DE FESTAS GOURMET

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA LAVANDERIA

Mais do que uma lavanderia comum, um ambiente com sofás,
poltronas e decoração. Um espaço organizado para cuidar das
roupas, com área para passar e pendurar cada peça no cabide.

Elevadores com
uma decoração
especial: a vista
da cidade.
Andar a andar, um novo
jeito de ver São Paulo.
AS CABINES COM FACE DE VIDRO
fAVORECEM A ILUMINAÇÃO NATURAL
E GARANTEM UMA VISTA PANORÂMICA
EM TODOS OS PAVIMENTOS.
Do térreo à cobertura, uma
experiência única, que possibilita
a moradores e visitantes admirarem
a cidade, os seus contornos
e movimentos sob os mais
diferentes ângulos.
O empreendimento possui quatro
elevadores em dois halls separados.
Desse modo, dois elevadores atendem
a três apartamentos, PROPORCIONANDO
MAIOR PRIVACIDADE.

2 elevadores exclusivos para cada 3 unidades, com ar condicionado.
Elevadores de alta performance, COM VISTA panorÂMICA.
Hall dos apartamentos com iluminação natural e vista para o exterior.
PERSPECTIVA ILUSTRADA DO HALL DOS APARTAMENTOS

As luzes trazem
as cores e o
encantamento.
No hall dos andares, mais luz natural.
as paredes de vidro recebem
o amanhecer e o entardecer,
levando às portas de cada
apartamento o brilho que emana
da paisagem singular da cidade.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO DETALHE DA FACHADA

FORMAS
DE APRECIAR
Uma pausa
no 13º andar.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO DETALHE DA FACHADA DO 13° ANDAR

O Forma Itaim tem um pavimento
intermediário com academia, club
lounge, apoio de bar e balcão.
O lounge é um ambiente pronto
para o happy hour cercado de amigos,
a conversa com os vizinhos ou uma
pausa no dia a dia.
Sua decoração promove O CONFORTO,
com mobília e revestimentos das
paredes cuidadosamente selecionados.
A varanda de frente para a Av.
Juscelino Kubitschek aumenta
o sentimento de liberdade e melhora

a ventilação em todo o pavimento.
A vista panorâmica realça as luzes
e as dimensões da cidade, em uma área
de isolamento acústico.
A academia, por sua vez, tem
equipamentos Life Fitness. As salas
de exercícios possuem detalhes em
madeira, espelhos, luz indireta e tons
escuros. Proporcionam um ambiente
adequado à atividade física
e ao descanso da rotina.

Nas varandas,
os guarda-corpos
em vidro mantêm
a leveza na fachada
do prédio.

As varandas DOS APARTAMENTOS ReALÇAM
A beleza DO PROJETO E SÃO FACILMENTE
APROVEITADAS PELOS MORADORES como
extensão da sala.
No 130ºandar, ao lado do club lounge
e da academia, a varanda é mais do que
uma área comum diferenciada. Trata-se
de um agradável espaço de convivência.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO DETALHE DA FACHADA DO 13° ANDAR

A academia se destaca pela
infraestrutura.
Tem piso e forro com
isolamento acústico,
além de piso com tratamento
contra impacto. E mais:
os equipamentos para exercícios
são da conceituada marca
internacional Life Fitness.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO FITNESS NO 13° andar

No Forma Itaim, morar é pouco.
Você pode fazer muito mais, como
no Club Lounge. Um ambiente
informal, para se sentir à vontade,
conversar, admirar a cidade do
13° andar. Um cenário descolado
para se divertir e se inspirar.

Um espaço com isolamento
acústico em piso, forro
e, como não poderia deixar
de ser, a vista panorâmica.
PERSPECTIVA ILUSTRADA DO CLUB LOUNGE NO 13° ANDAR

BEM-VINDO
AO TOPO

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO SKY POOL E DO SOLARIUM COM VISTA PANORÂMICA - 25o ANDAR

Sky pool
com solarium

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO SKY POOL E DO SOLARIUM COM VISTA PANORÂMICA - 25o ANDAR

Uma vista singular para você
aproveitar o prédio e a cidade
de diversas formas.

ÁREAS
PRIVATIVAS

sugestÃO de decoraçÃO
studio 45 m2

studio 45 m2

AQUECIMENTO CENTRAL DE ÁGUA

ÁGUA QUENTE NA COZINHA E BANHEIRO,
COM MISTURADORES MONOCOMANDOS

INFRAESTRUTURA DO
AR CONDICIONADO SERÁ ENTREGUE*

PISO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO STUDIO 45M2

CAIXILHOS ATENDEM À NORMA DE
DESEMPENHO ACÚSTICO
E COM GRANDE VÃO
PROPORCIONANDO BOA
ILUMINAÇÃO

AMPLO TERRAÇO

ILUMINAÇÃO DE PISO COM LED ENTREGUE

Planta-tipo de 45,80 m2. Os móveis sugeridos possuem dimensões comerciais, não fazendo parte
do contrato de aquisição. As medidas são de face a face das paredes acabadas. Os pontos
exatos de vigas, pilares e instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles
que constarem nos respectivos projetos de execução.
* CONDENSADORA DO AR-CONDICIONADO PODE SER INSTALADA NA VARANDA TÉCNICA FORA DO APARTAMENTO.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO STUDIO 45M2

sugestÃO de decoraçÃO
studio 45 m2

studio 45 m2

AQUECIMENTO CENTRAL DE ÁGUA

ÁGUA QUENTE NA COZINHA E BANHEIRO,
COM MISTURADORES MONOCOMANDOS

INFRAESTRUTURA DO
AR CONDICIONADO SERÁ ENTREGUE*

PISO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO STUDIO 45M2

CAIXILHOS ATENDEM À NORMA DE
DESEMPENHO ACÚSTICO
E COM GRANDE VÃO
PROPORCIONANDO BOA
ILUMINAÇÃO

AMPLO TERRAÇO

ILUMINAÇÃO DE PISO COM LED ENTREGUE

Planta-tipo de 45,80 m2. Os móveis sugeridos possuem dimensões comerciais, não fazendo
parte do contrato de aquisição. As medidas são de face a face das paredes acabadas.
Os pontos exatos de vigas, pilares e instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes
serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução.
* CONDENSADORA DO AR-CONDICIONADO PODE SER INSTALADA NA VARANDA TÉCNICA FORA DO APARTAMENTO.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO STUDIO 45M2

sugestÃO de decoraçÃO
studio 45 m2

studio 45 m2

AQUECIMENTO CENTRAL DE ÁGUA

ÁGUA QUENTE NA COZINHA E BANHEIRO,
COM MISTURADORES MONOCOMANDOS

INFRAESTRUTURA DO
AR CONDICIONADO SERÁ ENTREGUE*

PISO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO STUDIO 45M2

CAIXILHOS ATENDEM À NORMA DE
DESEMPENHO ACÚSTICO
E COM GRANDE VÃO
PROPORCIONANDO BOA
ILUMINAÇÃO

AMPLO TERRAÇO

ILUMINAÇÃO DE PISO COM LED ENTREGUE

Planta-tipo de 45,80 m2. Os móveis sugeridos possuem dimensões comerciais, não fazendo
parte do contrato de aquisição. As medidas são de face a face das paredes acabadas.
Os pontos exatos de vigas, pilares e instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes
serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução.
* CONDENSADORA DO AR-CONDICIONADO PODE SER INSTALADA NA VARANDA TÉCNICA FORA DO APARTAMENTO.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO STUDIO 45M2

duplex 66 M2
pavimento infERIOR

duplex 66 M2
pavimento SUPERIOR

AQUECIMENTO CENTRAL DE ÁGUA

ÁGUA QUENTE NA COZINHA E BANHEIRO,
COM MISTURADORES MONOCOMANDOS

INFRAESTRUTURA DO
AR CONDICIONADO SERÁ ENTREGUE*

PISO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO

CAIXILHOS QUE ATENDEM À NORMA
DE DESEMPENHO ACÚSTICO E COM
GRANDE VÃO PROPORCIONANDO BOA
ILUMINAÇÃO

AMPLO TERRAÇO

ILUMINAÇÃO DE PISO COM LED ENTREGUE

*Condensadora do ar-condicionado pode ser instalada na varanda técnica, fora do apartamento.

Planta duplex de 66,52 m2. Os móveis sugeridos possuem dimensões comerciais, não fazendo parte do
contrato de aquisição. As medidas são de face a face das paredes acabadas. Os pontos exatos de
vigas, pilares e instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem
nos respectivos projetos de execução.

sugestÃO de decoraçÃO
COBERTURA 90 m2

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA COBERTURA 90 M2

duplex 90 M2
pavimento infERIOR

duplex 90 M2
pavimento SUPERIOR

PAVIMENTO DESCOBERTO

AQUECIMENTO CENTRAL DE ÁGUA

ÁGUA QUENTE NA COZINHA E BANHEIRO,
COM MISTURADORES MONOCOMANDOS

INFRAESTRUTURA DO
AR CONDICIONADO SERÁ ENTREGUE*

PISO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO

CAIXILHOS QUE ATENDEM À NORMA DE DESEMPENHO
ACÚSTICO E COM GRANDE VÃO PROPORCIONANDO
BOA ILUMINAÇÃO

PISO INCLINADO
AMPLO TERRAÇO

ILUMINAÇÃO DE PISO COM LED ENTREGUE

*Condensadora do ar-condicionado pode ser instalada na varanda técnica, fora do apartamento.

Planta cobertura de 90,66 m2. Os móveis sugeridos possuem dimensões comerciais, não fazendo
parte do contrato de aquisição. As medidas são de face a face das paredes acabadas. Os pontos
exatos de vigas, pilares e instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que
constarem nos respectivos projetos de execução.

implantações

implantação 20 subsolo (NÍVEL DA RUA)

implantação térreo ELEVADO

7
8

8
10

10

11

12

09

1

7

11

13

9

12

14

2

3
15
4

17

16

13

2

5

14

18

2
6

1

garagem

7

piscina coberta e climatizada COM RAIA DE 25 Metros

2

ECLUSA DE ACESSO PARA VEÍCULOS

8

spa

3

lobby

9

sauna seca e úmida

4

biblioteca

10

sala de massagem

5

ECLUSA DE ACESSO PARA PEDESTRES

11

tabela de basquete com garrafão

6

jardim de entrada

12

quadra de squash

13

VESTIÁRIO DO SPA

14

VESTIÁRIO PARA FUNCIONÁRIOS

15

WC DO SALÃO DE FESTAS GOURMET

16

lavanderia coletiva

17

COZINHA DO salão de festas gourmet

18

salão de festas gourmet

implantação pavimento garden

implantação pavimento tipo

6

5

4

DISPOSIÇÃO DOS
APARTAMENTOS NO ANDAR
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK

6

1

5

2
1

4

3
2

3

RUA MINISTRO JESUÍNO CARDOSO

implantação 130 pavimento

implantação 250 pavimento

19
21
22

23

20

19

club lounge

21

sky pool

20

FITNESS

22

solarium com vista panorâmica

23

WC DO solariuM

Fundada em 2009, a ERC Desenvolvimento
Imobiliário é uma das mais novas
e dinâmicas incorporadoras do Brasil.
Com uma equipe focada em qualidade
e sustentabilidade. a empresa
acompanha detalhadamente todas
as fases do processo – da escolha
do local à entrega do empreendimento.
Oferecemos soluções inovadoras
e com alto padrão de qualidade
para o mercado imobiliário, unindo
tecnologia de ponta e diferenciais
competitivos, como design e
arquitetura moderna e arrojada.

Missão:
prover soluções imobiliárias
inovadoras e diferenciadas,
com preços justos e alto
padrão de qualidade.
Visão:
ser reconhecida como empresa
comprometida com a qualidade
e com o respeito ao meio
ambiente e às pessoas,
conquistando respeito
e relevância no cenário
imobiliário brasileiro.

Fundada pelo administrador de
empresas Guilherme Rossi Cuppoloni
no fim de 2007, a GR Properties
ingressou no mercado imobiliário
com o objetivo de gerar renda para
investidores qualificados e para
seu próprio portfólio, por meio do
desenvolvimento de empreendimentos
diferenciados, de alta qualidade e que
buscam rentabilidade acima da média.

condomínios logísticos (GR Jundiaí, GR
Campinas e GR Campinas 2), o Centro
Comercial CCS Interlagos E O EDIFÍCIO
COMERCIAL TRADE PENHA OFFICE.
Atualmente, estão em construção
dois edifícios residenciais (GR Living
Design Vila Madalena e GR Living Design
Cambuí), UM EDIFÍCIO COMERCIAL (GR Vila
Nova Office), além dE DOIS condomínioS
logísticoS (GR Louveira E GR RODOANEL).

Com SETE anos de atuação, a GR
Properties já apresentou ao mercado
diversos projetos e realizações de
sucesso. No total, já foram entregues
CINCO empreendimentos, sendo três

Todos os projetos, independentemente
do segmento, mantêm o mesmo padrão
– GR Properties – de excelência,
localizados em locais estratégicos e
com grande potencial de valorização.

Em nosso portfólio estão
empreendimentos comerciais
e residenciais, malls (centros
comerciais e shoppings)
e condomínios de logística,
bem como projetos Built Suit,
feitos sob medida.

GR | LIVING DESIGN CAMBUÍ

GR | LIVING DESIGN VILA MADALENA

trade penha office

GR | LOUVEIRA

GR | JUNDIAÍ

GR | RODOANEL

GR | CAMPINAS 2

GR | CAMPINAS

ccs | INTERLAGOS

GR | vila nova office

Interessada na relação de seus
empreendimentos com a cidade e
com as pessoas, a Huma é uma jovem
incorporadora comprometida com
sua comunidade. Entendemos a cidade,
o bairro, a rua e o condomínio como
extensões do nosso próprio lar,
e por isso nossos projetos buscam as
melhores soluções tanto do muro para
dentro quanto do muro para fora.
Enxergar além do próprio muro é uma
premissa que esperamos partilhar
com o tipo de morador para o qual

EDIFÍCIO huma klabin

construímos: um cidadão conectado com
a sua época e sua comunidade, que pensa
coletivamente e respeita o próximo.
Atuamos com uma visão contemporânea
do todo, que abrange desde o cuidado
com recursos ambientais, econômicos
e sociais até a busca por diferentes
atitudes e significados no jeito de viver
em uma grande metrópole.
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