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Onde a vida acOntece

a vida é feita de grandes momentos.

e nada como estar no lugar certo para viver cada um deles.

está nascendo um empreendimento que valoriza cada momento

que você passa com a sua família. apartamentos amplos e confortáveis, 

localização privilegiada e um condomínio com opções de lazer 

para todas as idades. Quartier vila Mascote. a qualidade de vida, 

agora, tem um novo endereço.
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foto ilustrativa



Entre morar

próximo do trabalho

e viver num bairro

tranquilo, fique

com os dois.

foto aérea da região

rua arborizada da vila mascote

fotos ilustrativas



Um empreendimento moderno e sofisticado

na parte mais nobre da Vila Mascote.

Onde a vida acOntece

Ilustração artística da PORTARIA

Ilustração artística da fachada
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Ilustração artística do hall
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Você tem muitas maneiras

de aproveitar a vida.

E um lugar para fazer isso.

Onde a vida acOntece

Foto ilustrativa



               Sport center:

   Espaço para você fazer o que gosta,

                                  ao lado de quem você gosta.

Ilustração artística do fitness centerIlustração artística da piscina

Ilustração artística da piscina coberta e climatizada, com raia de 25 m



Ilustração artística do spa

Ilustração artística do ESPAÇO BELEZA

Ilustração artística dO ESPAÇO ZEN

        Spa Urbano:

              

              Reserve um tempo para você.

  Porque o espaço você já tem.



Ilustração artística do terraço gastronômico

                Espaço Multifestas:                          

                             

                         Aqui as comemorações

           são sempre bem-vindas.

Ilustração artística do Salão de festas adulto Ilustração artística dO ESPAÇO gourmet

Ilustração artística do Salão de festas infantil



                         Piso lazer e Kids Club:

                          

        Diversão para as crianças,     

                         tranquilidade para os pais.

Ilustração artística do home cinema

Ilustração artística da quadra recreativa

Ilustração artística da brinquedoteca



 O Terraço Gourmet integrado

à cozinha e ao living cria um ambiente

perfeito para reunir a família

e receber os amigos.

Ilustração artística do terraço gourmet - apto. 146 m2

foto ilustrativa



Ambientes confortáveis para você compartilhar

os melhores momentos da sua vida.

Ilustração artística do living ampliado - apto. 146 m2 e 108 m2

foto ilustrativa



Quando se valorizam os espaços,

                          a qualidade de vida aparece.

Ilustração artística da suíte master - apto 146 m2Ilustração artística da suíte master - Apto. 146 m2

foto ilustrativa



terraço gourmet integrado à cozinha

(churrasqueira opcional)

ampla suíte

 com closet

cozinha ampliada

(Opção home office 

ou depósito)
janela 

com persiana

de enrolar

infraestrutura

para ar condicionado

na suíte master

e no living (opcional)

living para

3 ambientes

planta opção - living ampliado

3 suítes - 146 m2 
planta tipo

4 dorms (2 suítes) - 146 m2

Onde a vida acOntece
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Vagas determinadas •  terraço gourmet integrado à cozinha • depósito privativo
Sistema MADE4U, em que o comprador poderá optar por 3 kits 

de acabamento e outras opções de personalização.

espaçosa área  

de serviço

RUA MARATONA

TORRE LYON

TORRE NICE

AV. MASCOTE
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janela com

persiana

de enrolar

cozinha

com iluminação

natural

living para 3 ambientes

home office

(opção cozinha  

ampliada ou depósito)

terraço gourmet integrado à cozinha

(churrasqueira opcional)

infraestrutura

para ar condicionado

na suíte master

e no living (opcional)

Onde a vida acOntece
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Vagas determinadas •  terraço gourmet integrado à cozinha • depósito privativo
Sistema MADE4U, em que o comprador poderá optar por 3 kits 

de acabamento e outras opções de personalização.

planta tipo

3 dorms (1 suíte) - 108 m2 
planta opção - living ampliado

2 suítes  - 108 m2 

espaçosa área  

de serviço

RUA MARATONA

TORRE LYON

TORRE NICE

AV. MASCOTE
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HOTELARIA 

INCORPORAÇÃO 

CONCESSÕES

INCORPORAÇÃO 

ATUANDO DESDE 1921, A TEIXEIRA DUARTE É UM DOS MAIORES GRUPOS EMPRESARIAIS DE PORTUGAL. HOJE MARCA PRESENÇA EM 16 PAÍSES, COM RECEITA OPERACIONAL NO 

VALOR DE 2,8 BILHÕES DE DÓLARES POR ANO. AO LONGO DE MAIS DE OITO DÉCADAS, A TEIXEIRA DUARTE CONSTRUIU UMA IMAGEM DE RESPONSABILIDADE E COMPETÊNCIA, 

RECONHECIDA POR SEU ELEVADO PADRÃO DE QUALIDADE. NA DÉCADA DE 70, INICIOU UM PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO QUE RESULTOU NO ESTABELECIMENTO 

DA COMPANHIA EM QUATRO CONTINENTES. ALÉM DE INCORPORADORA, A TEIXEIRA DUARTE ATUA NOS MAIS DIVERSOS SETORES: CONSTRUÇÃO, CIMENTO, CONCRETO 

E AGREGADOS, CONCESSÕES E SERVIÇOS, HOTELARIA, COMÉRCIO ALIMENTÍCIO, DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. O GRUPO É TAMBÉM 

O 2º MAIOR ACIONISTA DO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A., MAIOR BANCO PRIVADO DE PORTUGAL. A EMPRESA ESTÁ HOJE NO MERCADO BRASILEIRO, EM ESPECIAL NOS 

ESTADOS DE SÃO PAULO, PERNAMBUCO E MINAS GERAIS. EM TODOS OS PROJETOS, A ARTE E O ENGENHO – IDÉIAS CHAVE DA CULTURA DA TEIXEIRA DUARTE – SÃO A FONTE DE 

INSPIRAÇÃO: DO CUIDADO COLOCADO NA CONCEPÇÃO E NO PLANEJAMENTO, DA PRECISÃO APLICADA NOS DETALHES DE CONSTRUÇÃO, AO RIGOR NO CUMPRIMENTO DE PRAZOS, 

TRABALHANDO NA CERTEZA DE CONTINUAR A MERECER A CONFIANÇA DO MERCADO BRASILEIRO.

UMA HISTÓRIA DE SUCESSO CADA VEZ MAIS PRESENTE NO BRASIL.

Construção 

A TEIXEIRA DUARTE PELO MUNDO: PORTUGAL / ANGOLA / ARGÉLIA / BRASIL / ESPANHA / FRANÇA / LÍBIA / MACAU / MARROCOS / MOÇAMBIQUE / NAMÍBIA / RÚSSIA 
/ SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE / TUNÍSIA / UCRÂNIA / VENEZUELA



rua maratona, 285
(entre o campo belo, brooklin, moema e alto da boa vista)

www.quartiervilamascote.com.br

Fernandez Mera Negócios Imobiliários – Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.910 – Jardim Paulista – São Paulo-SP – CEP 01402-002 – Tel.: (11) 3066-1000. Creci: 5.425-J. TDSP Maratona Empreend. Imob. SPE Ltda. Memorial de Incorporação 

registrado sob o nº 2, Matrícula 199.465, em 04/11/2009, no 15º Cartório Oficial de Registro de Imóveis da Capital. Todas as imagens e perspectivas são meramente ilustrativas. Croqui de localização sem escala. 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 móveis e utensílios são propostas  

de decoração, de dimensões comerciais, não fazendo parte integrante da unidade autônoma e áreas comuns. Churrasqueira, coifa e tampo são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo do apartamento.  

As áreas comuns do empreendimento serão entregues equipadas e decoradas de acordo com o memorial descritivo. 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 12721. As cotas são medidas de 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. Material preliminar de estudo, sujeito a alterações. Impresso em março/2010.

croqui de localização sem escala realização e construção

informações:
(11) 5031-6401

vendas

www.teixeiraduarte.com.br/mobile


