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A localização do Loomi Klabin traduz uma exclusiva 
relação de equilíbrio entre a proximidade de importantes 
vias de acesso e o cuidado na escolha de uma quadra 
protegida do pulsar da cidade. Seja pela estação do 
Metrô, a 5 min a pé, ou pelo fácil e rápido acesso 
às grandes vias como Av. Dr. Ricardo Jafet, Av. 23 de 
Maio e Av. Paulista, morar na Chácara Klabin traz muitas 
vantagens quando o assunto é mobilidade.

A  T RANQU I L IDADE  DE  UMA 
QUADRA  PROTEG IDA  DO 
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ENCONTRE  O  EQU I L Í B R IO  ENTRE  A 
MOB I L IDADE  E  A  T RANQU I L IDADE .

NO MELHOR 
DO KLABIN...

Escola Lycée Pasteur

Hospital Sepaco

Os minutos podem variar de acordo com o horário de deslocamento. 

Fonte: Google Maps
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ILOOMI
NE-SE

U M  O L H A R , 

                            M Ú L T I P L O S  H O R I Z O N T E S .



ESPAÇOS  REP L E TOS  DE  LUZ NATURAL, 
DES IGN E  MOV IMENTO.

Perspectiva artística da PORTARIA

TUDO, 
MENOS COMUM
Com fachada em base neutra, um jogo de volumes em tons terrosos, textura remetendo a madeira e moldado pela luz 
natural que permeia o living através dos dois terraços, o Loomi Klabin oferece uma composição que transmite harmonia 
e aconchego. 

Um apartamento projetado com excelência, que se caracteriza pela perfeita combinação entre design, aproveitamento 
e equilíbrio, entre seus ambientes privativos e sociais. 

Privilegiando a praticidade, o projeto preve duas entradas de serviço, garantindo uma delas para o Exclusive Delivery 
visando maior comodidade do morador.



Perspectiva artística da FACHADA

PROJETO 
ARQUITETÔNICO



Mais do que um simples Hall Social, uma nova forma de celebrar a 
arquitetura onde o design e bom gosto valorizam a iluminação natural, 
criando uma atmosfera requintada e ao mesmo tempo acolhedora.

DESIGN
A PR IME I RA  IMPRESSÃO É  INESQUEC ÍVE L .

Perspectiva artística do HALL SOCIAL



ILOOMINE 
SEU LAZER

Desfrute da exclusividade de ter um pavimento de lazer social, totalmente 
separado do pavimento de lazer reservado. 

PARA  VOCÊ  V IVENC IAR  OS  ME LHORES  MOMENTOS
EM DO IS  INCR ÍVE I S  PAV IMENTOS  DE  LAZER : 
ESPAÇO PRIVATE E  ESPAÇO LOUNGE.



ARQUITETO DE INTERIORES

Perspectiva artística do LOUNGE FESTAS

ESPAÇO
LOUNGE

O generoso Lounge Festas, integrado ao paisagismo e ao Lounge Gourmet, irá 
proporcionar às suas comemorações todo conforto e elegância. 

DESIGN E SOFISTICAÇÃO PARA COMEMORAÇÕES 
MEMORÁVEIS.

REQUINTE



Perspectiva artística do LOUNGE GOURMET

ESPAÇO
LOUNGE

DESFRUTE DE MOMENTOS ENTRE AMIGOS COM A COMPANHIA 
DE UM PAISAGISMO TROPICAL E COM A PROXIMIDADE DESEJADA 
DOS ESPAÇOS PARA AS CRIANÇAS. 

RECEPTIVIDADE



LIFESTYLE
UM AMB I ENTE  INUS I TADO,  P ER FE I TO  PARA  OS 
SEUS  ME LHORES  MOMENTOS .

Perspectiva artística do HOME CLUB 

ESPAÇO
LOUNGE

Perspectiva artística do CARPET BOCCE

Prepare-se para momentos incríveis no Home Club pensado para promover o convívio.
Um espaço inusitado que traz o divertido Carpet Bocce, inspirado no conceito dos hotéis 
de Chicago. Além do total aproveitamento da luz natural, devido a um amplo caixilho que 
permite uma agradável e única vista para o paisagismo.



Perspectiva artística da PISCINA ADULTO

ESPAÇO
PRIVATE

PAUSA
SOB  A  LUZ  DO SOL  PRAT ICAMENTE 
O  ANO INTE I RO .

Com vista privilegiada para uma praça verde, a Piscina 
Adulto está num ponto elevado a aproximadamente 10 metros 
em relação ao entorno, em um microclima que proporciona 
privacidade e contato com a natureza.



Perspectiva artística do FITNESS

ESPAÇO
PRIVATE

PERFORMANCE  E  EQU I L Í B R IO . 

CORPO E MENTE
Com grandes caixilhos piso ao teto para você apreciar a vista do entorno enquanto se exercita, 
o Fitness é o lugar perfeito para se desligar do estresse e se manter em equilíbrio.



ILOOMINE A INFÂNCIA
Um período de descobertas, conquistas e muito movimento e que encontra no 
playground o espaço certo para acontecer.

COMO É BOM PRESERVAR O MELHOR DA INFÂNCIA!

Perspectiva artística do PLAYGROUND

ESPAÇO
LOUNGE



Perspectiva artística da BRINQUEDOTECA

ESPAÇO
LOUNGE

Próximos das demais atrações de lazer, a Brinquedoteca e o Playground
são planejados para cada fase da infância. Em ambos os espaços, o
design, o bom gosto e a segurança acompanham as crianças em todas
as suas aventuras. E para os adolescentes o Espaço Teen é o ambiente 
ideal para se reunirem e divertirem.

GARANTIDA,  SEM SAIR  DE CASA.

ALEGRIA



PARA TODOS O Pet Place oferece todo o espaço que seu amigão 
precisa para correr, pular e brincar como ele tanto gosta.

E S P A Ç O

ESPAÇO
LOUNGEPerspectiva artística do PET PLACE



IMP LANTAÇÃO DO 1 º  PAV IMENTO
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LAZER TRADUZIDO EM BEM-ESTAR ,  CONVIVÊNCIA, ENTRETENIMENTO E DESCONTRAÇÃO.

Perspectiva artística da implantação do térreo
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D O  N A S C E R  A O  P Ô R  D O  S O L ,  L U Z  E  V E R S AT I L I D A D E 
                       C O M P O N D O  U M  C O N C E I T O  E S P E C I A L  D E  A PA R TA M E N T O .



RARO

Perspectiva artística do LIVING E TERRAÇOS OPEN VIEW.

LUZ  NATURAL  DO NASCER  AO PÔR  DO SOL  ATRAVÉS  DOS  DO IS  T ERRAÇOS 

PERFE I TAMENTE  INTEGRADOS  AO L I V ING.  AMP L I TUDE  SEM PERDER  DE  V I S TA 

O  INT IM I SMO.



Perspectiva artística da INTEGRAÇÃO ENTRE TERRAÇOS

Uma planta inteligente com total aproveitamento do espaço, permitindo grande 
flexibilidade de soluções visando a qualidade de vida em família. 

INTEGRAÇÃO



EM CONEXÃO COM A  PA I SAGEM.

Cuidadosamente pensado, o projeto prevê caixilhos do piso ao teto, privilegiando a entrada 
de luz natural e ventilação dos ambientes. 

AMPLITUDE

Perspectiva artística do LIVING AMPLIADO



Perspectiva artística da SUÍTE MASTER

AMPL I E  A  SUA  V I SÃO DO MUNDO, 
SEM PERDER  A  SUA  PR IVAC IDADE .

CONFORTO



TOUR VIRTUAL DO 
APTO DECORADO

165m2 4 DORMS. (2 SUÍTES) I TERRAÇO FAMÍLIA I LAVABO I HALL PRIVATIVO 

Ilustração Artística da Planta Opção Ampliada 3 suítes com 165m2 privativos. Imagens meramente ilustrativas, sujeitas a alteração Os móveis e utensílios são propostas de decoração, de dimensões comerciais, não fazendo parte da unidade autônoma e áreas 
comuns do empreendimento. Os materiais de acabamento serão entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas nas plantas foram calculadas de acordo com a NBR 12.721. As cotas são medidas face a face das paredes e 
poderão sofrer pequenas alterações na execução da obra. Os pontos e medidas de vigas, pilares, bancadas, louças, instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução. As espessuras das paredes 
e os elementos da fachada constantes no projeto de arquitetura poderão sofrer pequenas variações por razões de ordem técnica ou arquitetônica ou atendimento das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos. (*) Os kits opcionais possuem 
valores adicionais a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada por cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. Na planta final 01 a 
churrasqueira (kit opcional) localiza-se no terraço social e no final 02 localiza-se terraço.R. Domingos Augusto Setti

R. Profª Carolina Ribeiro

R. Domingos Augusto Setti

R. Profª Carolina Ribeiro

Ilustração Artística da Planta Tipo 4 dormitórios (2 suítes) com 165m2 privativos. Imagens meramente ilustrativas, sujeitas a alteração. Os móveis e utensílios são propostas de decoração, de dimensões comerciais, não fazendo parte da unidade autônoma e áreas comuns do 
empreendimento. Os materiais de acabamento serão entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas nas plantas foram calculadas de acordo com a NBR 12.721. As cotas são medidas face a face das paredes e poderão sofrer pequenas alterações 
na execução da obra. Os pontos e medidas de vigas, pilares, bancadas, louças, instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução. As espessuras das paredes e os elementos da fachada constantes no projeto 
de arquitetura poderão sofrer pequenas variações por razões de ordem técnica ou arquitetônica ou atendimento das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos. (*) Os kits opcionais possuem valores adicionais a serem contratados na data da personalização, 
posteriormente agendada por cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. Na planta final 01 a churrasqueira (kit opcional) localiza-se no terraço social e no final 02 localiza-se terraço.
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165m2 3 SUÍTES I TERRAÇO FAMÍLIA I LAVABO I HALL PRIVATIVO 



165m2 4 DORMS. (2 SUÍTES) I TERRAÇO GOURMET EXCLUSIVE I LAVABO I HALL PRIVATIVO 165m2 3 SUÍTES I TERRAÇO GOURMET EXCLUSIVE I LAVABO I HALL PRIVATIVO 

Caixilhos do piso ao teto: 
Amplie sua visão do mundo com caixilhos 
piso ao teto entre Living e os dois Terraços

Despensa

Misturador de 
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Caixilhos do Piso ao Teto: 
Amplie sua visão do mundo 

com caixilhos piso ao teto 
entre Living e os dois Terraços

Terraço integrado ao 
Living com churrasqueira 
a carvão (*kit opcional)

Caixilho amplo 
com bandeira 
fixa inferior

Caixilho em  L:
Aproveite o conforto da iluminação 
natural do caixilho da Suíte Master 
com visão para múltiplos horizontes

Espaçosa suíte 
master com 
ampliação 
do closet

Caixilhos amplos com 
bandeira fixa inferior

Hall Social 
privativo

Elevador com 
biometria

Caixilhos do piso ao teto: 
Amplie sua visão do mundo com 

caixilhos piso ao teto entre Living e 
os dois Terraços

Elevador com 
biometria

Floreira

Caixilho amplo 
com bandeira 
fixa inferior

Caixilho em  L:
Aproveite o conforto da iluminação 
natural do caixilho da Suíte Master 
com visão para múltiplos horizontes

Espaçosa 
suíte master 
com closet

Caixilhos amplos 
com bandeira fixa 

inferior

Dorm. 
ReversívelCaixilhos do Piso ao 

Teto: Amplie sua visão 
do mundo com caixilhos 
piso ao teto entre Living 

e os dois Terraços

Terraço integrado ao 
Living com churrasqueira 
a carvão (*kit opcional)

R. Domingos Augusto Setti

R. Profª Carolina Ribeiro

R. Domingos Augusto Setti

R. Profª Carolina Ribeiro

Ilustração Artística da Planta Opção Ampliada 3 suítes com 165m2 privativos. Imagens meramente ilustrativas, sujeitas a alteração Os móveis e utensílios são propostas de decoração, de dimensões comerciais, não fazendo parte da unidade autônoma e áreas 
comuns do empreendimento. Os materiais de acabamento serão entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas nas plantas foram calculadas de acordo com a NBR 12.721. As cotas são medidas face a face das paredes e 
poderão sofrer pequenas alterações na execução da obra. Os pontos e medidas de vigas, pilares, bancadas, louças, instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução. As espessuras das paredes 
e os elementos da fachada constantes no projeto de arquitetura poderão sofrer pequenas variações por razões de ordem técnica ou arquitetônica ou atendimento das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos. (*) Os kits opcionais possuem 
valores adicionais a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada por cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. Na planta final 01 a 
churrasqueira (kit opcional) localiza-se no terraço social e no final 02 localiza-se terraço.

Ilustração Artística da Planta Tipo 4 dormitórios (2 suítes) com 165m2 privativos. Imagens meramente ilustrativas, sujeitas a alteração. Os móveis e utensílios são propostas de decoração, de dimensões comerciais, não fazendo parte da unidade autônoma e áreas comuns do 
empreendimento. Os materiais de acabamento serão entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas nas plantas foram calculadas de acordo com a NBR 12.721. As cotas são medidas face a face das paredes e poderão sofrer pequenas alterações 
na execução da obra. Os pontos e medidas de vigas, pilares, bancadas, louças, instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução. As espessuras das paredes e os elementos da fachada constantes no projeto 
de arquitetura poderão sofrer pequenas variações por razões de ordem técnica ou arquitetônica ou atendimento das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos. (*) Os kits opcionais possuem valores adicionais a serem contratados na data da personalização, 
posteriormente agendada por cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. Na planta final 01 a churrasqueira (kit opcional) localiza-se no terraço social e no final 02 localiza-se terraço.



D I FERENC IA I S

FAC I L I T I E S

S U S T E N T A B I L I D A D E

DELIVERY EXCLUSIVE 
Entrada de serviço pensada 
exclusivamente para o recebimento de 
encomendas. 
E integrada a entrada exclusiva de 
entregas há um espaço destinado para 
armazenamento.

FACILITIES
PORQUE  OS  D IAS  DE  HOJE  EX IGEM 

CAIXILHOS PISO AO TETO
Amplie sua visão do mundo com 
caixilhos piso ao teto entre living 
e os dois terraços.

CAIXILHO EM L NA SUÍTE
Aproveite o conforto da iluminação 
natural do caixilho da Suíte Master 
com visão para múltiplos horizontes.

DOIS TERRAÇOS INTEGRADOS 

Terraços perfeitamente integrados ao 
living, onde a luz natural se faz presente 
do nascer ao pôr do sol, proporcionando 
mais ventilação e conforto ao ambiente.

HALL PRIVATIVO
Conforto e privacidade ao 
morador no seu hall social.

CAIXILHOS COM BANDEIRA FIXA LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

Caixilhos com bandeira fixa em todos os 
dormitórios e banheiros privilegiando a 
iluminação natural.

A 350m da Estação de metrô Chácara 
Klabin, próximo às principais vias de 
acesso de São Paulo e dos melhores 
parques da cidade.

DOIS PAVIMENTOS DE LAZER
Dois pavimentos distintos de lazer, promovendo uma 
confortável separação dos ambientes de lazer sociais 
e privados. O Espaço Private é reservado para Piscina 
Adulto, Infantil, Sauna, Fitness e Virtual fitness, e o 
Espaço Lounge com o Lounge Festas, Lounge Gourmet 
e Home Club são espaços reservados para os melhores 
momentos com amigos e familiares.

CARPET BOCCE
O espaço Home Club é o ambiente 
perfeito para desfrutar momentos de 
convívio e diversão proporcionados pelo 
exclusivo Carpet Bocce inspirado no 
conceito dos hotéis de Chicago.

MADE4YOU
Sistema exclusivo de personalização que a Teixeira Duarte disponibiliza a todos os seus clientes, que possibilita a escolha 
da planta a ser realizada em sua unidade, bem como as opções de acabamento e kit opcionais para o seu apartamento.                

AR-CONDICIONADO
Infraestrutura para futura instalação das 
máquinas de ar-condicionado no living e 
todos os dormitórios (*kit opcional).

CHURRASQUEIRA A CARVÃO

Terraço com churrasqueira a carvão 
(*kit opcional).

MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA
Infraestrutura para futura instalação 
do sistema de medição individual de 
água e gás.

MADE4YOU

Sistema exclusivo 
de personalização.

ACESSIBILIDADE
Acesso para pessoas com mobilidade 
reduzidas nas áreas comuns.

AUTOMAÇÃO
Completa infraestrutura para futura automação 
de ar-condicionado, som e iluminação (living 
e dormitórios) e a instalação de persianas 
automatizadas em todos os dormitórios - 
(*kit opcional).

BICICLETÁRIO
Bicicletário 
no estacionamento.

TEMPORIZADOR

Nas torneiras das áreas comuns

FACHADA CONTEMPORÂNEA
Com design contemporâneo, a fachada 
trabalha o equilíbrio entre as duas frentes, 
traduzindo movimento e ritmo com leveza e 
um interessante jogo de luz e sombra.

ILUMINAÇÃO NATURAL

Apartamentos com maior incidência 
de luz natural

ESTACIONAMENTO PRIVATIVO
Vagas de garagem determinadas.

ECONOMIA DE ENERGIA

Infraestrutura para instalação de placas solares 
para captação de energia

GENTILEZA URBANA
Paisagismo no entorno do 
empreendimento e loja na esquina com 
design diferenciado de forma a trazer 
vida e valorização a vizinhança

(*) Os kits opcionais possuem valores adicionais a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada por cada comprador. 

ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM LED

Nos ambientes internos de lazer

WI-FI
Infraestrutura para wi-fi no Fitness, Virtual 
Fitness, Home Club e Espaço Teen.

ELEVADORES INTELIGENTES
Um elevador social por final, com sistema 
controle de acesso biométrico.

FECHADURA DIGITAL
Fechadura digital para as portas 
de entrada (social) das unidades 
(*kit opcional).

INFRAESTRUTURA PARA 
COIFA NA COZINHA
Cozinha com infraestrutura para coifa 
e com torneira com água quente 
entregue para todas as unidades.

GERADOR

Grupo gerador para atender parte das 
áreas comuns e elevador de serviço,
(sistema DAFFE).

PLANTAS INTELIGENTES
Perfeita combinação entre aproveitamento 
e equilíbrio de seus ambientes íntimos 
e sociais, permitindo versatilidade 
e diversas combinações de integração.

SEGURANÇA
Projeto de segurança com portaria 
blindada e pulmão de veículos e 
pedestres.

SENSOR DE PRESENÇA
Nos halls e escadas de serviço

DUAL FLUX
Vasos sanitários com dual flux nos 
apartamentos e áreas comuns



SETORES DE ATUAÇÃO

Além de Incorporadora, a Teixeira Duarte atua nas mais 
diversas áreas de negócios: Construção, Concessões e 
Serviços, Hotelaria, Distribuição, Energia e Automóvel. 
A seriedade e a credibilidade são refletidas em cada 
projeto, assim como os valores estruturais da Empresa. 
Com vontade e convicção, a Teixeira Duarte constrói 
em cada detalhe a sua missão de “Fazer, contribuindo 
para a construção de um mundo melhor”.

Fruto da sua competência técnica 
e do elevado padrão de qualidade 
de seu trabalho, há quase 
cem anos, a Teixeira Duarte é 
reconhecida como referência 
nos setores nos quais atua.

Há mais de doze anos, a Teixeira Duarte
chegou ao Brasil, e sua trajetória de
sucesso no país conta com o lançamento
de mais de 2.200 unidades e mais de 
10 empreendimentos em desenvolvimento,
com lançamentos presentes em bairros
valorizados de São Paulo como a Aclimação,
Brooklin, Pinheiros, Mooca e em Jundiaí.

LANÇAMENTOS DE SUCESSO
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Lagoas Park - Portugal

Quartier Campo Belo 
Brasil

Prestige Alta Vista -  Brasil

Alta Vista Jundiaí - Brasil
Ponte Alcácer do Sal  
Portugal

Tower Plaza - Portugal Verum - Brasil Don Klabin - BrasilVerdi Alto de Pinheiros - Brasil

Belas Artes - Portugal

Julius Nyerere 130 - Moçambique

PROJETADO PELO MELHORES 
PROFISSIONAIS

PROJETO DE ARQUITETURA: MARCHI ARQUITETURA

O projeto de arquitetura Loomi Klabin foi desenvolvido cuidadosamente pensando em cada detalhe do dia a dia da sua família. Desde o conceito arquitetônico à planta dos apartamentos a 
arquitetura privilegia a luminosidade constante em todos os ambientes. Numa solução de planta integrada onde a flexibilidade dos espaços foi optimizada temos um living com duas frentes 
onde as vistas são belos quadros iluminados da cidade. As plantas, bem flexíveis e inteligentes, instigam a criatividade e apropriação única dos espaços atendendo às várias necessidades 
dos proprietários. As suítes principais, com a sua graciosa amplitude, a janela de duas faces, marca a fachada com um sutil movimento arquitetônico. A fachada trabalhada o equilíbrio entre 
as duas frentes onde não há fachadas secundárias. O movimento e o ritmo das fachadas sugerem uma leveza e um sábio jogo de luz e sombra. Os brises verticais, feitos de alumínio em tons 
amadeirados, e que garantem privacidade às áreas de serviço enobrecendo a fachada. Com amplos terraços, que se estendem pelo interior dos apartamentos, ganhamos uma sensação 
de infinitude do espaço. As áreas sociais do empreendimento foram igualmente pensadas da forma que os apartamentos; luz abundante e sofisticação são uma constante da arquitetura. 
A integração plena de todos os projetos e detalhes de arquitetura, paisagismo e interiores, harmonizam a luz, os materiais, texturas e planos visuais, conferindo muita sofisticação, leveza e 
elegância ao Loomi Klabin, um projeto de luz.

PROJETO DE DECORAÇÃO: CARLOS ROSSI

O Loomi Klabin possui uma configuração rara, aonde a luz é sempre a protagonista. A luz se faz presente neste projeto através dos grandes vãos, na integração e fluidez dos espaços 
que se expandem em direção à paisagem. Nossa proposta foi seguir este conceito tanto com a continuidade de materiais como na aplicação de elementos como rasgos de iluminação 
ou sutis linhas douradas que levam a luz através dos ambientes. Pra finalizar, inserimos um mobiliário com muito design, personalidade e leveza. Ao nosso olhar, o resultado é um 
empreendimento incomum e perfeito para o modo de vida das famílias contemporâneas.

PROJETO PAISAGÍSTICO: NEUSA NAKATA

O Loomi Klabin é empreendimento com diversos atributos e benefícios ligados a luz e conectividade urbana e humana. Seu Paisagismo reflete a essência da iluminação associada ao “verde” 
criando janelas de refúgio, transparência e integração que alia o conforto e puro bem-estar físico e mental num projeto minimalista e contemporâneo.
Oferece estrutura completa e flexível de um programa de lazer para todas as idades com diversos espaços sociais de convivência que são integrados e independentes simultaneamente, 
atendendo a todos os usos e moradores: atmosfera exclusiva para cultivar relações de amizade do espaço gourmet, ambiente sombreado e aconchegante do lounge sob pergolado, banco 
jardineira conectando as múltiplas atividades e pessoas junto ao “verde”, recreação infantil e dinâmica no Playground, área exclusiva para os cães junto à natureza no Pet Place gramado, 
elemento marcante da água com sua vista para o horizonte da Piscina e Solarium. O Paisagismo permeia, ilumina, integra e conecta toda área externa; possui consciência e conforto, 
transmitindo a perfeita união da qualidade de vida, ótima localização, segurança e estilo de vida de viver na cidade de São Paulo combinado com o abuso das várias formas, texturas e cores 
da vegetação capazes de oferecer momentos especiais de satisfação aos moradores, sua família e amigos.

VÍDEO DOS 
PROJETISTAS 

Realização

  TDSP – Carolina Ribeiro Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Memorial de Incorporação registrado sob o nº R.2 da matrícula 126.022 em 19/08/2019. Todas as imagens deste impresso são meramente ilustrativas, sujeitas a alteração. Os móveis e utensílios são propostas de decoração, de dimensões 
comerciais, não fazendo parte da unidade autônoma e áreas comuns do empreendimento. Os materiais de acabamento serão  entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas nas plantas foram calculadas de acordo com a NBR 12.721. As cotas são medidas face a face 
das paredes e poderão sofrer pequenas alterações na execução da obra. Os pontos e medidas de vigas, pilares, bancadas, louças, instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos respectivos  projetos de execução. As espessuras das paredes e os elementos da fachada 
constantes no projeto de arquitetura poderão sofrer pequenas variações por razões de ordem técnica ou arquitetônica ou atendimento das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos. A vegetação entregue será composta de plantas bem formadas, conforme especificado no projeto executivo 
de paisagismo, sendo suas imagens a representação da fase adulta das espécies. (*) Os kits opcionais possuem valores adicionais a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada por cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não 
estão inclusos no memorial descritivo. Intermediação: Fernandez Mera : Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4910 – Jd Paulista - São Paulo – SP – CRECI:22061-J

Projeto de Interiores Projeto de Arquitetura Projeto de Paisagismo Projeto de Fundação e Contenção Projeto de Estrutura Projeto de Instalações Projeto de Ar-condicionado
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