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Memória é tudo aquilo que fica registrado além dos olhos, são lembranças
tecidas ao longo de uma vida.
Se existe em São Paulo um lugar que sintetiza toda essa gama de memórias
afetivas da infância, esse lugar é Pinheiros, um dos bairros mais antigos e, ao
mesmo tempo, cenário de efervescência, de tudo que há de mais moderno na
cidade. Pólo cultural, gastronômico e educacional da metrópole, Pinheiros é um
bairro completo.
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MARGINAL PINHEIROS

Foto Aérea da Região
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AV. BRIG. FARIA LIMA

Contraste entre o agito urbano e a tranquilidade dos bons tempos, Pinheiros é um dos bairros mais
interessantes de São Paulo.
Morar aqui é estar conectado a toda a cidade e chegar rapidamente a todos os lugares. É ter a possibilidade
de escolher entre 5 meios de transportes (metrô, ônibus, trem, carro e bike), a poucos passos de todos
eles, o que permite fácil deslocamento para quem trabalha nos grandes centros empresariais da região da
Paulista, Itaim Bibi, Vila Olímpia e Berrini.
Retrato Pinheiros está estrategicamente posicionado, próximo a grandes vias como Marginal Pinheiros,
Faria Lima e Rebouças, para você economizar tempo e ganhar qualidade de vida.
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Fonte Google Maps. Todas as imagens são ilustrativas.
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19 - Instituto Tomie Ohtake
20 - Sesc Pinheiros

39 - Bodytech
40 - Contours
41 - Number One - Fitness Center

57 - Tartar & Co
58 - La Trattoria
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01 - Estação Pinheiros (Metrô, Ônibus e CPTM)
02 - Estação Clínicas (Metrô)
03 - Estação Paulista (Metrô)
04 - Estação Faria Lima (Metrô)
05 - Estação Vila Olímpia (CPTM)
06 - Estação Hebraica-Rebouças (CPTM)
07 - Estação Fradique Coutinho (Metrô)

64 - Bráz Pizzaria
65 - I Vitelloni Pizzeria
66 - Ruella Bistrô
67 - Lilu
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69 - Nou
70 - Pé de Manga
71 - Mercadão de Pinheiros
72 - Le Jazz Brasserie
73 - Empório Alto de Pinheiros
74 - Cão Véio
75 - Meats
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Além de ser um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, é em Pinheiros onde tudo de melhor acontece primeiro. Se por um lado há
toda a badalação das casas noturnas, bares de todos os tipos, ótimos restaurantes e as melhores atrações culturais, por outro ainda
conserva o estilo de bairro antigo, com casas tradicionais, vilas simpáticas e ruas sem saída e acolhedoras e com muitas árvores. Em
cada esquina, praça ou avenida, Pinheiros reserva surpresas deliciosas e quem resolve desbravá-lo jamais se arrepende.

21 - Centro Brasileiro Britânico
22 - Instituto Ayrton Senna
23 - Feira de Artes Benedito Calixto
24 - Teatro das Artes
25 - Teatro Cetip
26 - Instituto Natura
27 - Miscelânea Cultural
28 - Cinesala
29 - Teatro Paulo Autran
30 - Galeria Choque Cultural
31 - Teatro Cultura Inglesa
32 - Museu da Ciência
33 - Museu da Casa Brasileira
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e o coração.

nhar

Todos os dias, uma vista deslumbrante e verde
de um dos skylines mais desejados da cidade.
Conviva com um cenário magnífico, composto pelo verde da USP,
Alto de Pinheiros e Jockey Club de São Paulo.

Foto da vista aérea do 27º andar do terreno

Requinte e bom gosto nos mínimos detalhes.
Desde a entrada, o Retrato Pinheiros impressiona pela sofisticação e elegância.
A fachada com revestimento valorizado e seus terraços com brises móveis e
espaço para vasos, retratam a sintonia do projeto com as últimas tendências em
arquitetura.
A exclusividade deste magnífico residencial com torre única e Portaria com
Porte-cochère demonstram o cuidado da Teixeira Duarte em desenvolver um
projeto diferenciado para você e sua família viverem de maneira plena em um
dos bairros mais desejados da cidade.

Perspectiva Artística da Portaria com Porte-Cochère e Guarita Blindada

Retrato Pinheiros, a nova moldura
da família paulistana.
Pensado na família contemporânea urbana
que valoriza a elegância, o Retrato Pinheiros
possui um projeto arquitetônico ideal para
quem busca morar em um novo ponto de
referência de uma das regiões mais nobres
de São Paulo.
A fachada icônica e os amplos terraços
ornados com charmosos brises móveis foram
projetados para traduzir os conceitos urbanos
mais atuais de viver na cidade. Além disso, o
porte-cochère, com acesso exclusivo, traz
ainda mais comodidade para o morador do
Retrato Pinheiros.
Wilson Marchi

Perspectiva Artística da Fachada

Tudo menos o comum.
Um ambiente que sintetiza a elegância do conjunto e que
proporciona à sua família e convidados uma sensação de
extremo bom gosto e privacidade.

Perspectiva Artística do Hall Social

complet
Foto ilustrativa

Prepare-se
para viver os
melhores dias
da sua vida.

Todos os dias, aproveitar o melhor do Sol.
Relaxe e desfrute de sensações indescritíveis na Piscina Adulto com Raia de 25m.
Um privilégio que irá fazer parte do seu cotidiano.

Perspectiva Artística da Piscina Adulto com Raia de 25m

Aqui tudo acontece no seu ritmo.
Nada como poder se exercitar antes de enfrentar mais um dia
ou ao final dele. O Fitness oferece toda a infraestrutura para
você se manter em forma com saúde, bem-estar e qualidade
de vida. Uma moderna e equipada sala de Pilates, além do
Descanso/Sauna completam sua academia particular.

Perspectiva Artística do Pilates

Perspectiva Artística do Descanso/Sauna

Perspectiva Artística do Fitness

Espaços perfeitos para cada idade.
Na Quadra Recreativa a monotonia sempre perde a disputa. Já a Pista Kids e Espaço Picnic são os lugares perfeitos para as crianças andarem
de bicicleta ou de patins, brincarem ao ar livre com segurança, como nos bons tempos, enquanto você pode relaxar tranquilamente no Redário.

Foto ilustrativa

Perspectiva Artística da Quadra Recreativa e Pista Kids

Como é bom descobrir a vida brincando!
As áreas reservadas aos pequenos foram projetadas para que nada saia do seu controle.
Nelas, a imaginação corre solta nas brincadeiras com muitas cores e pura diversão.

Perspectiva Artística do Playground

Perspectiva Artística da Brinquedoteca

c
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Receba com
classe e revele
seu talento
como anfitrião.

nquista

Estilo e sofisticação
à altura das suas comemorações.
Perspectiva Artística do Garden Gourmet

Momentos de puro bom gosto.
Seja qual for a ocasião, o Retrato Pinheiros oferece espaços para você celebrar a vida e as suas conquistas. Para receber amigos e convidados
com elegância, requinte e privacidade, anote as atrações do menu: Garden Gourmet, Salão de Festas e Churrasqueira com Forno de Pizza.

Perspectiva Artística da Churrasqueira com Forno de Pizza

Perspectiva Artística do Salão de Festas

c
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Uma nova
forma de
pensar a troca
de ideias.

nectado

Espaços compartilhados: uma tendência cada vez mais consagrada.
Moderno e funcional, o Lounge & Coworking do Retrato Pinheiros vai muito além do simples ambiente de trabalho.
Ele pode se transformar em sala de estudos, sala de reuniões ou mesmo no espaço mais adequado para você
manter o seu networking ou até mesmo receber os amigos.

“O Retrato Pinheiros possui um projeto que
busca valorizar a convivência e a troca entre
os moradores, proporcionando espaços
amplos e integrados. Como destaque, o
Lounge & Coworking oferece um ambiente
multifuncional, onde os diversos lounges e
mesas se conectam em uma atmosfera repleta
de design e arte, proporcionando um grande
ponto de encontro entre as pessoas.
A ideia foi transferir para esses espaços “a
continuação da sua casa”, para que cada
morador possa usufruir de forma descontraída
e divertida cada momento!
De maneira geral, todos os detalhes foram
cuidadosamente elaborados para quem não
abre mão de viver e morar com conforto e
muita personalidade!”
Claudia Albertini

Perspectiva Artística do Lounge & Coworking

Perspectiva Artística do Lounge & Coworking

Perspectiva Artística do Pet Place

Perspectiva Artística do Office

Para atender às exigências
dos dias de hoje.
Soluções que oferecem total apoio nas tarefas do
dia a dia, a Lavanderia e o Bicicletário proporcionam
praticidade e eficiência, além de economia de espaço no
seu apartamento. Seu pet também não foi esquecido e vai
ganhar uma área só para ele se exercitar. Os momentos
que exigem trabalho e concentração ganham um valioso
aliado no Office do Retrato Pinheiros.

Perspectiva Artística da Lavanderia

Perspectiva Artística do Bicicletário
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20 – Salão de Festas

32 – Apto. Zelador

1 – Acesso de Veículos

12 – Pista Kids

21 – Lounge & Coworking

33 – Espelho D´Água

2 – Acesso de Pedestres - Social

13 – Espaço Picnic

22 – Office

34 – Piscina Infantil

3 – Acesso de Pedestres - Serviço

14 – Redário

23 - Lavanderia

35 – Piscina Adulto

4 – Porte-Cochère

15 – Quadra Recreativa

24 – Elevadores Sociais
25 – Elevador de Serviço

36 – Deck Molhado
37 – Solarium

6 – Bicicletário

TÉRREO ELEVADO

26 – Vestiários

7 – Delivery Room

16 – Boulevard Central

27 - Fitness

8 – Sala de Administração

17 – Garden Gourmet

28 - Pilates

9 – Portaria com Guarita Blindada

18 – Praça Garden Gourmet

29 – Descanso/Sauna

10 – Hall Social

19 – Churrasqueira

30 – Brinquedoteca

11 – Pet Place
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com Raia de 25m

31 – Playground
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Ilustração Artística da Implantação
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O Retrato Pinheiros é um convite para aproveitar do privilégio que é morar em um
empreendimento que reúne tudo que há de melhor para a sua família. Seus moradores
poderão desfrutar de ambientes com muito verde todos os dias.

34
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Toda a exclusividade e um lazer planejado nos mínimos detalhes para você viver melhor todos os dias.

5 – Vagas para Visitantes
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quase 4.000m2
de terreno,
Uma única torre
e múltiplas
possibilidades
de diversão.
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O paisagismo permeia e integra as diversas áreas de convivência externa, onde exploramos os
efeitos sensoriais por meio da escolha de plantas frutíferas, perfumadas e com floração para
atrair pássaros e borboletas. Além disso, a presença do elemento água traz um efeito sonoro e
visual perfeito para agradar os sentidos, tal como acontece na paisagem natural.
Neusa Nakata

36
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O Espaço Lazer com Pista Kids, Espaço Picnic, Redário e Quadra
Recreativa está situado em um pavimento em nível diferenciado
para que você possa aproveitar ainda mais com todo o conforto e
privacidade.
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aquilo que
não tem preço
e sim valor
inestimável
para você.

Este é o resultado
quando a arquitetura
é elevada ao status
de obra de arte.

Perspectiva Artística do Living - 73m²

Elegância é bom gosto com um toque de requinte.

Perspectiva Artística da Suíte Master - 73m²

Perspectiva Artística do Terraço Gourmet - 73m²
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2 Dorms. (1 Suíte) - 1 OU 2 VAGAS DETERMINADAS E DEPÓSITO PRIVATIVO***

Banheiro com
opção de Lavabo

Infraestrutura para ar-condicionado tipo Split
no Living e em todos os Dormitórios (Kit opcional*)
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1 Suíte COM LIVING AMPLIADO - 1 OU 2 VAGAS DETERMINADAS E DEPÓSITO PRIVATIVO***

Banheiro ampliado

Lavabo

Infraestrutura para ar-condicionado tipo Split
no Living e em todos os Dormitórios (Kit opcional*)

Misturador de
água quente

Misturador de
água quente

Cozinha integrada
com o Living

Cozinha com possibilidade
de integração com o Living
Dormitório
reversível
(Opção Living
ampliado)

Living
ampliado
(Opção
Dormitório)

Infraestrutura
para coifa na Cozinha

Janela ampla
com bandeira
fixa inferior e
persianas
de enrolar

Rua Eugênio de Medeiros

Ilustração Artística da Planta Tipo
2 Dormitórios (1 Suíte) - 73m2 privativos.
Móveis, utensílios e objetos de decoração
não fazem parte do memorial descritivo.
Medidas de face a face das paredes,
que poderão sofrer alterações.

*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.
**Os apartamentos do 1º pavimento não possuem brises nem espaço para vaso no terraço. ***Depósito Privativo disponível em algumas unidades. Consulte.

Terraço Gourmet com
Churrasqueira a carvão
(Kit opcional*)

Terraço com
brise móvel**

Guarda-corpo
do Terraço em vidro

RUA SUMIDOURO

Espaço para vaso**

3
2

4
1

Rua Gilberto Sabino

Rua Conselheiro Pereira Pinto

Janela ampla
com bandeira
fixa inferior e
persianas
de enrolar

Infraestrutura
para coifa na Cozinha

Rua Eugênio de Medeiros

Espaço para vaso**
Ilustração Artística da Planta Opção
1 Suíte com Living Ampliado- 73m2 privativos.
Móveis, utensílios e objetos de decoração
não fazem parte do memorial descritivo.
Medidas de face a face das paredes,
que poderão sofrer alterações.

*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.
**Os apartamentos do 1º pavimento não possuem brises nem espaço para vaso no terraço. ***Depósito Privativo disponível em algumas unidades. Consulte.

Terraço Gourmet com
Churrasqueira a carvão
(Kit opcional*)

Terraço com
brise móvel**

Guarda-corpo
do Terraço em vidro
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Rua Gilberto Sabino

Rua Conselheiro Pereira Pinto

Banheiro com
possibilidade de ampliação

ap t o .

RUA SUMIDOURO

73 m
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Viva cada dia
de forma
única.

Acima de tudo, personalidade.

Perspectiva Artística do Terraço Gourmet - 105m²

Prestígio é ter a percepção de ser exclusivo.

Perspectiva Artística da Suíte Master - 105m²

Perspectiva Artística do Living - 105m²

105 m
Acesso ao Terraço
por porta balcão com
persiana de enrolar
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3 Dorms. (1 Suíte) - 2 VAGAS DETERMINADAS E DEPÓSITO PRIVATIVO

Dormitório com
opção de Suíte
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2 Suítes com living ampliado - 2 VAGAS DETERMINADAS E DEPÓSITO PRIVATIVO

Acesso ao Terraço
por porta balcão com
persiana de enrolar

Living ampliado
(Opção Dormitório)

Infraestrutura para ar-condicionado tipo Split
no Living e em todos os Dormitórios (Kit opcional*)

Infraestrutura para ar-condicionado tipo Split
no Living e em todos os Dormitórios (Kit opcional*)

Misturador de
água quente
Terraço técnico
para possível instalação
de ar-condicionado
(Kit opcional*)

Cozinha com
possibilidade de
integração com
o Living

Cozinha integrada
com o living
Misturador de
água quente

Infraestrutura
para coifa
na Cozinha

Janela ampla com
bandeira fixa inferior e
persianas de enrolar

Infraestrutura
para coifa na Cozinha

Janela ampla com
bandeira fixa inferior e
persianas de enrolar

Dormitório
reversível
(Opção Living
ampliado)

RUA SUMIDOURO

Espaço para vasos**
Guarda-corpo
do Terraço em vidro

Terraço com brises móveis**

3
2

4
1

Rua Gilberto Sabino

Rua Eugênio de Medeiros

Terraço Gourmet
com Churrasqueira
a carvão (Kit opcional*)

RUA SUMIDOURO

Rua Eugênio de Medeiros

Janela com
persiana de enrolar

Terraço Gourmet
com Churrasqueira
a carvão (Kit opcional*)

*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.
**Os apartamentos do 1º pavimento não possuem brises nem espaço para vaso no terraço.

Janela com persiana
de enrolar

Ilustração Artística da Planta Opção
2 Suítes com LIving Ampliado- 105m2 privativos.
Móveis, utensílios e objetos de decoração
não fazem parte do memorial descritivo.
Medidas de face a face das paredes,
que poderão sofrer alterações.

Rua Conselheiro Pereira Pinto

Ilustração Artística da Planta Tipo
3 Dormitórios (1 Suíte) - 105m2 privativos.
Móveis, utensílios e objetos de decoração
não fazem parte do memorial descritivo.
Medidas de face a face das paredes,
que poderão sofrer alterações.

Espaço para vasos**
*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.
**Os apartamentos do 1º pavimento não possuem brises nem espaço para vaso no terraço.

Guarda-corpo
do Terraço em vidro

Terraço com brises móveis**

3
2

4
1

Rua Gilberto Sabino

Rua Conselheiro Pereira Pinto

Terraço técnico
para possível instalação
de ar-condicionado
(Kit opcional*)

absolut
Os apartamentos duplex na cobertura de 189m2 e 129m2 proporcionam a sensação única de ser viver com o conforto
e o espaço de uma casa, com toda a segurança e comodidade de um apartamento extremamente charmoso.

Perspectiva Artística do Voo de Pássaro da Cobertura Duplex

SImplesmente,
uma casa
suspensa.

Um projeto com o
olhar dos melhores profissionais.

Detalhes que fazem toda a diferença.
Inteligente e conectado com os novos tempos, o Retrato Pinheiros oferece diferenciais que valorizam o seu investimento e facilitam o seu dia a dia.

A SPHE Engenharia atua desde 1989 na área de projetos de instalações hidráulicas e
elétricas, de edifícios residenciais, comerciais e industriais, flats, hotéis e escolas. Sempre
objetivando atender às necessidades dos clientes e às últimas inovações tecnológicas,
a SPHE conta com uma equipe em constante atualização, com participação em cursos,
congressos, seminários e feiras nacionais e internacionais.

A Consultrix é uma empresa com tradição no mercado há mais de 60 anos, tendo o maior
volume de fundações projetadas e com direção técnica, atuando em mais de 11.000
obras, correspondendo a 60 milhões de m², entre edifícios, shoppings, indústrias, pontes,
e viadutos no Brasil e América Latina.

F A C ILITIES
AR-CONDICIONADO

ORGANIZAÇÃO E ESPAÇO

LAVANDERIA

arte em receber bem

Infraestrutura para ar-condicionado
no Living e em todos os dormitórios
(Kit opcional*)

Depósito privativo de 1,5m²
no sobressolo***

Com equipamento
industrial na área
comum

Amplo Salão de Festas com 160m².
Possibilidade de interligação
com a Churrasqueira

churrasqueira
A carvão

LOUNGE &
COWORKING

Terraço Gourmet com
churrasqueira a carvão (Kit opcional*)

Espaços compartilhados
para trabalho e lazer

SOFISTICAÇÃO E ELEGÂNCIA

delivery room

porte-cochère

Fachada contemporânea e
dinâmica, com brises móveis
e espaço para vasos nos terraços**

Sala de apoio
para recebimento
de encomendas

Espaço reservado para
embarque e desembarque
de passageiros

SALA DE
ADMINISTRAÇÃO

WI-FI

acessibilidade

Espaço para gestão do condomínio

Infraestrutura para wi-fi no
Fitness, Lounge & Coworking
e Salão de Festas

Acesso para pessoas
com mobilidade reduzida
nas áreas comuns

medição individualizada

SISTEMA DE ENERGIA

VAGA DE SERVIÇO

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

Grupo gerador para
atender parte das áreas comuns
e elevador de serviço

Vaga para carga e descargas
rápidas ao lado do elevador
de serviço no 2º subsolo

vagas
para visitantes

MADE4U
Sistema exclusivo
de personalização

SEGURANÇA
A Willem Scheepmaker & Associados iniciou suas atividades em Maio de 1990, com
uma experiência profissional de mais de 40 anos no ramo de Projetos, Consultoria,
Perícia e Fiscalização de Sistemas de Ar-Condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica.
A empresa objetiva atender ao cliente em suas premissas básicas: prazos adequados,
fornecimento de informações precisas para compatibilização dos projetos e soluções
baseadas no equilíbrio custo, tecnologia e viabilidade.

Portaria blindada e
pulmão de veículos
e pedestres

ESTACIONAMENTO
PRIVATIVO
Vagas de garagem determinadas
e vinculadas às unidades

Há 25 anos, nascia uma paixão: Desenvolver e criar com um olhar no futuro projetos
com soluções inovadoras e diferenciadas. A história da Marchi Arquitetura é baseada em
valores como respeito e confiança, construídos através de relações que evoluem com o
tempo e levam garantia aos clientes e parceiros. Referência em projetos arquitetônicos,
voltados para o mercado imobiliário brasileiro, projeta com pessoas e para pessoas,
objetivando a melhoria na qualidade de visa dos usuários e agregando valor ao business
do cliente. Atua na elaboração de projetos arquitetônicos Residenciais, Comerciais,
Hoteleiros e de Interesse Social.

térreo elevado
Térreo elevado a 6,3m do nível
da rua de entrada, garantindo
privacidade e conforto

Formada pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, a arquiteta Claudia Albertini
atua no mercado desde 2001, desenvolvendo projetos de Arquitetura e Interiores,
que compreendem desde residenciais, comerciais e mostras, como também projetos
voltados ao mercado Imobiliário. Hoje, com escritório próprio sediado no bairro da Vila
Olímpia, São Paulo e uma vasta carteira de clientes, tem como principal objetivo, atender
com excelência e ver seus clientes plenamente satisfeitos.

Foto ilustrativa

Bicicletário
no sobressolo

espaço lazer
Quadra recreativa, Pista Kids,
Redário e Espaço Picnic em
um piso com nível diferenciado,
mais reservado

muito mais lazer
Mais de 3.000m² de lazer para
todas as idades, em um terreno
de quase 4.000m², com a
exclusividade de uma torre única

3 vagas externas
para visitantes

s u s t e n ta b i l i d a d e
economia de energia

Com mais de vinte e cinco anos de experiência em Projetos de Arquitetura Paisagística, a
arquiteta Neusa Nakata atua no mercado imobiliário nacional conta com uma equipe de
profissionais movida à paixão de desenvolver projetos com muita criatividade e técnica.
Procura aliar o respeito pelo meio ambiente e a busca pela qualidade de vida dos
usuários, apresenta soluções que captam a essência e potencial de cada local integrando
cada projeto com seu respectivo entorno e está sempre em contato com as tendências
contemporâneas para melhor atender os clientes.
Trabalha em parceria com arquitetos, incorporadora e construtora para desenvolver
projetos paisagísticos que envolvem diferentes produtos e escalas: edifícios comerciais,
condomínios residenciais verticais e horizontais, loteamentos residenciais, áreas públicas
e residências.

bicicletário

telhado verde

Aquecedor central a gás e infraestrutura
para futura instalação de placas
solares para captação de energia

Na Churrasqueira
da área comum

temporizador

ILUMINAÇÂO
DECORATIVA EM LED

Nas torneiras
das áreas comuns

sensor de presença
Nos halls e escadas de serviço

Nos ambientes
internos do térreo

*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.
**Os apartamentos do 1º pavimento não possuem brises nem espaço para vaso no terraço. ***Depósito Privativo disponível em algumas unidades. Consulte.

dual flux

iluminação ampliada

Vasos sanitários com
dual flux nos apartamentos
e áreas comuns

Caixilhos com persianas
de enrolar nos Dormitórios
e Suíte Master

registr
Foto ilustrativa

De uma
expressiva
atuação
global.

s

Paixão pelos detalhes

c

um mundo
melhor

nstruindo

Há mais de 40 anos a Teixeira Duarte promove
o desenvolvimento imobiliário, nos segmentos:
residencial, escritórios, comércio, indústria & logística,
hotelaria & lazer, saúde e estacionamentos.
A seriedade e a credibilidade são refletidas em
cada projeto, assim como os valores estruturais da
Empresa - o Engenho, a Verdade e o Compromisso
- que são conhecidos e entendidos por seus
colaboradores e fundamentam a sua atuação. Com
vontade e convicção, a Teixeira Duarte constrói em
cada detalhe a sua missão de “Fazer, contribuindo
para a construção de um mundo melhor”.

Há mais de dez anos a Teixeira
Duarte chegou ao Brasil e sua
trajetória de sucesso no país
conta com o lançamento de
mais de 1.900 unidades e mais
de 20 empreendimentos em
desenvolvimento, com lançamentos
presentes em bairros valorizados
de São Paulo como a Aclimação,
Brooklin, Pinheiros, Mooca e em
Jundiaí.
Belas Artes - Portugal

Prestige Alta Vista - Brasil

Mais de 95 anos de história
Atuando desde 1921, a Teixeira Duarte é um dos
maiores grupos empresariais de Portugal. Hoje
marca presença em 18 países, com volume de
negócios no valor de R$ 6 bilhões de reais por
ano. Além de Incorporadora, a Teixeira Duarte
atua nas mais diversas áreas de negócios.

Tower Plaza - Portugal

Verum Mooca - Brasil

Verdi Alto de Pinheiros - Brasil

Garantia de entrega
A Teixeira Duarte consolidase no Brasil com a entrega de
9 empreendimentos e mais de
1.400 unidades, orgulhosa pela
qualidade do resultado e pela
pontualidade no cumprimento
dos prazos.

TEIXEIRA DUARTE, 2016
OEIRAS, PORTUGAL
SEDE DO GRUPO GLOBAL,
QUE HOJE TEM MAIS
DE 10 MIL COLABORADORES,
EM QUATRO CONTINENTES.

Lagoas Park - Portugal

OBRAS DO PORTO
EM VILA REAL
DE SANTO ANTÓNIO, 1928
ALGARVE, PORTUGAL
PRIMEIRA OBRA PÚBLICA
DA TEIXEIRA DUARTE
NA ÁREA DE FUNDAÇÕES.

Don Klabin - Brasil

Design,
inovação
e qualidade
Julius Nyerere 130 - Moçambique

Ponte Alcácer do Sal - Portugal

Alta Vista Jundiaí - Brasil

Rua Gilberto Sabino, 65 - Pinheiros

TDSP-Gilberto Sabino Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Memorial de Incorporação registrado sob o nº R.3 matrícula 141.677 10º Registro de Imóveis de São Paulo. Croqui de localização sem escala. 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. As áreas comuns do empreendimento serão entregues equipadas e decoradas de acordo com o projeto de decoração e memorial descritivo. Os materiais de acabamento
serão entregues conforme o memorial descritivo. A área do terreno é de 3.899,77m². 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 exatos de
vigas, pilares, 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 do Terraço Gourmet são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. **Os apartamentos do 1º pavimento não possuem brises nem espaço para
vasos no terraço. ***Depósito privativo disponível em algumas unidades, consulte. ****Fonte Google Maps. Intermediação: Fernandez Mera Negócios Imobiliários - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 4910 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CRECI: 22.061-J. Impresso em Maio/17.

www.retratopinheiros.com.br

