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Jundiaí shopping

o privilégio de estar

em plena av. 9 de julho, vizinho ao

j u n d i a í  s h o p p i n g
o alta vista jundiaí criou raízes na melhor localização da cidade, a av. 9 de julho, um 

dos endereços mais desejados da região. esta avenida é o novo eixo de expansão de 

jundiaí, que cresce e se valoriza a cada dia, tornando-se uma excelente opção de moradia 

e investimento. além da conveniência de ter o jundiaí shopping como vizinho, está 

próximo a supermercados, restaurantes, escolas e faculdades, tem fácil acesso às rodovias 

anhanguera e Bandeirantes e está a poucos minutos de são paulo e Campinas.

Colégio jean piaget - 2 min.

rod. anhanguera - 2 min.

senac jundiaí - 2 min.

Beco Fino - 3 min.

supermercado extra - 3 min.

shopping paineiras - 3 min.

Colégio objetivo - 4 min.

restaurante Wiener - 4 min.

supermercado russi - 5 min.

tênis Clube jundiaí - 5 min.

jardim Botânico - 6 min.

Clube jundiaiense - 7 min.

supermercado Carrefour - 7 min.

inova academia - 8 min.

unip - 10 min.

parque da Cidade - 10 min.

jundiaí shopping - 0 min.

Av. 9 de JulhoJundiAí Shopping SerrA do JApi rod. AnhAnguerA

altavista
jundiaí

foto aérea da região

fonte Google Maps 



tudo o que você e sua família merecem para viver bem e com 

o máximo de conforto, agora está à seu dispor no centro da 

cidade. segurança, lazer, a comodidade de estar no melhor bairro 

de jundiaí e ainda contar com dupla segurança, uma portaria 

para o bairro planejado e outra exclusiva para o condomínio. o 

bairro alta vista foi estrategicamente posicionado para oferecer 

praticidade aos seus moradores.

o ConCeito de 

B a i r r o 
p l a n e j a d o 
na melhor loCalização de jundiaí

Perspectiva artística da rotatória de Entrada do bairro alta vista

altavista
jundiaí



fotos ilustrativas

o alta vista é uma tendência de morar que se tornou realidade e conquistou 

jundiaí. um autêntico bairro planejado com aproximadamente 16 mil m2 de 

área comum, com um projeto paisagístico que leva a assinatura do renomado 

paisagista Benedito abbud. o alta vista ainda conta com um parque privativo 

de 700 m lineares em torno do empreendimento, inspirado no high line park 

de nova York.

alta vista, um

e planejado dentro da Cidade

*sundeck Water feature and preserve, between west 14th street and west 15th street, looking south.

foto do High line Park nY*

B a i r r o  ú n i C o



Projeto Paisagístico

“o alta vista jundiaí resgata aquele jeito tranquilo e despreocupado

de se viver. seus modernos projetos de arquitetura e paisagismo oferecem

um diversificado mundo de privilégios, serviços e lazer aos seus moradores.”

Benedito Abbud, paisagista

toda a atenção e estratégia aplicadas no alta vista, foram focadas 

na vivência e na interação entre as pessoas do bairro, privilegiando 

a segurança e o conforto. por este motivo, possui um parque linear 

que envolve o ambiente, oferecendo mais cor, vida, ar puro e todos 

os benefícios que a natureza apresenta. o parque do alta vista foi 

cuidadosamente planejado para proporcionar momentos agradáveis, 

com espaços que preservam o prazer de viver ao ar livre.

pa r q u e  l i n e a r ,
uma tendênCia mundial

que Chegou primeiro no alta vista

Perspectiva artística do túnel de bambu Perspectiva artística do redário

Perspectiva artística do boulevard High line



foto ilustrativa

apresentamos o unique alta vista, uma joia que nasceu para 

brilhar e encantar a região de jundiaí. todos os detalhes foram 

cuidadosamente pensados para oferecer o máximo de elegância 

a este valioso empreendimento.

tudo o que voCê quer, ao seu alCanCe

assista ao vídeo



uma preciosidade encravada no ponto mais valorizado da cidade.  

no unique alta vista você terá o privilégio de viver em uma torre 

única em mais de 5 mil m2 de terreno.

que impressionam

d e ta l h e s

Projeto arquitetônico 

“localizado em um eixo de grande expansão urbana, o unique alta vista 

permite uma experiência nova e única de moradia, com muita versatilidade 

em uma única torre e valorizando o conforto em generosos apartamentos. 

a fachada acentua e destaca essa versatilidade, pois acompanha o conceito 

de requinte e tradição próprios da Família alta vista, mantendo a cadência 

e o equilíbrio entre os revestimentos e ainda assim mantendo-se única com 

diferentes e exclusivas plantas. possui acesso amplo e exclusivo, por onde se 

nota a imponência da torre, com detalhes encontrados nos edifícios ingleses 

com suas cerâmicas, molduras e elementos contemporâneos que definem a 

atmosfera de nY.”

Marcio Curi, arquiteto

Perspectiva artística da fachada

Perspectiva artística da Portaria



Perspectiva artística do boulevard de Entrada

áreas comuns entregues

equipadas
decoradas

Projeto Paisagístico

“o projeto de paisagismo do unique alta vista procura resgatar o verde e 

compor com os ambientes internos, trazendo conforto e visuais interessantes, 

como nas praças externas arborizadas, que trazem um clima aconchegante.”

Benedito Abbud, paisagista

na entrada você é recebido por um ambiente integrado à natureza, o 

que proporciona charme e harmonia ao espaço. esse boulevard deseja 

boas-vindas à você, sua família e suas visitas.

na dimensão dos seus

s o n h o s 



as Boas impressões

saltam aos olhos 

à  p r i m e i r a  v i s ta

Contemporâneos e sofisticados, assim são os espaços projetados 

para receber você e a sua família para momentos inesquecíveis. 

ambientes idealizados para os melhores dias da sua vida.

Perspectiva artística do Hall social

áreas comuns entregues

equipadas
decoradas

Projeto de decoração“um projeto integrado e sofisticado, onde cada detalhe foi pensado 

para trazer sensação de amplitude e aconchego. utilizamos cores 

neutras com toques em preto e materiais como madeira e espelho, 

que dão charme e estilo aos ambientes.”

patrícia Anastassiadis, arquiteta



foto ilustrativa

verdadeiras joias lapidadas sob medida para você, que valoriza o conforto extremo, a versatilidade e a 

riqueza de detalhes.

o unique alta vista oferece opções de plantas de 268 m2, 138 m2, 111 m2 e cobertura duplex de 546 m2, onde 

não importa o tamanho, todas brilham igualmente.

unique, porque é o úniCo

que ComBina Com voCê



2 vagas livres e determinadas

depósito privativo

terraço gourmet

e x C l u s i v e  -  1 1 1 m 2

apartamentos com plantas modernas, que oferecem ambientes 

cuidadosamente pensados para o seu maior conforto e privacidade. 

destaque para a espaçosa suíte master com Closet e terraço. tudo 

idealizado para você aproveitar a vida com o máximo de exclusividade.

foto ilustrativa

2 suítes ou 1 suíte Com living e suíte master ampliados

a qualidade de vida agora tem um novo endereço.



Perspectiva artística do terraço Gourmet integrado ao living e à cozinha do apto. de 111 m2

a vida no unique alta vista é especial, e merece ser 

compartilhada. mais do que uma simples forma de 

morar, a amplitude e a praticidade predominam em 

cada ambiente. um verdadeiro privilégio.

o que há de melhor

e m  m o r a r
e reCeBer Bem



Perspectiva artística da suíte Master com closet e terraço Íntimo do apto. de 111 m2

descanse o corpo e a mente com toda a 

privacidade que  você merece. um lugar para 

você perder a noção do tempo.

o  e n C a n to
impresso nos detalhes



e xC l u S i v e  -  1 1 1 m 2apartamento tipo - 2 suítes

1o ao 15o pavimento

Portaria

2 3 4

51

8 7 6

e xC l u S i v e  -  1 1 1 m 2apartamento opção - 1 suíte Com living e suíte master ampliados

1o ao 15o pavimento

Portaria

2 3 4

51

8 7 6

infraestrutura para ar-condicionado, tipo split, 
no living e suíte Master (opcional*)

dormitório reversível 
(opção living e suíte Master ampliados)

closet amplo

Espaçosa 
suíte Master

Porta balcão com persiana 
de enrolar

Janela com persiana 
de enrolar

amplo terraço Gourmet integrado 
ao living e à cozinha (churrasqueira 

opcional*)

terraço Íntimo

infraestrutura para 
coifa na cozinha

cozinha com 
possibilidade de 
integração com 
o living

infraestrutura para 
futura automação **

ilustração artística da Planta tipo 
2 suítes - 111 m2. Móveis, utensílios 

e objetos de decoração não fazem 
parte do memorial descritivo. 

Medidas de face a face das paredes, 
que poderão sofrer alterações.

infraestrutura para ar-condicionado, tipo split, 
no living e suíte Master (opcional*)

living ampliado 
(opção 2a suíte)

ampla suíte Master 
com closet e 

banho sr. e sra.

banho sra.

Porta balcão com persiana de 
enrolar

Janela com persiana 
de enrolar

banho sr.

amplo terraço Gourmet integrado 
ao living e à cozinha (churrasqueira 

opcional*)

terraço Íntimo

infraestrutura para 
coifa na cozinha

cozinha integrada 
ao living

infraestrutura para 
futura automação**

ilustração artística da Planta opção 1 suíte 
com living e suíte Master ampliados - 111 m2. 

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 do terraço Gourmet são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. (**) conforme memorial descritivo.

(*) 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. (**) conforme memorial descritivo.



2 ou 3 vagas determinadas

depósito privativo

terraço gourmet

p l at i n u m  -  a  pa r t i r  d e  1 3 8 m 2

3 suítes ou 2 suítes Com living e suíte master ampliados

Ambientes amplos que valorizam o convívio e o bem-estar e transformam o dia a dia em momentos 

muito especiais. Tudo perfeitamente planejado para assegurar o prazer de viver bem.

A perfeita distribuição e funcionalidade dos espaços.

foto ilustrativa



Perspectiva artística do terraço Gourmet integrado ao living e à cozinha do apto. de 141 m2

encante-se com todas as cores da paisagem. o amplo 

terraço gourmet integrado ao living e à Cozinha tem tudo 

para se tornar o ambiente predileto do seu apartamento, o 

lugar perfeito para reunir a família e os amigos.

 a união de

e s pa ç o s
p e r F e i to s



Perspectiva artística do living ampliado do apto. de 141 m2

desfrute dos ambientes do seu lar, decore a seu favor.

reúna todas as suas experiências agradáveis e imprima 

o seu bom gosto por todas as atmosferas do seu novo 

apartamento. viva ao máximo no melhor lugar com 

o conforto e a elegância de estar nos espaços mais 

propícios ao seu bem-estar.

uma joia lapidada

a o  s e u  e s t i l o



apartamento tipo - 3 suítes p l AT i n u M  -  1 4 1 m 2

1o ao 15o pavimento

1 5

2 3 4

8 7 6

Portaria

apartamento opção - 2 suítes Com living e suíte master ampliados

1o ao 15o pavimento

1 5

2 3 4

8 7 6

Portaria

p l AT i n u M  -  1 4 1 m 2

infraestrutura para ar-condicionado, tipo 
split, no living e suíte Master (opcional*)

 suíte com 
terraço Íntimo

Porta balcão com 
persiana de enrolar

cozinha 
integrada ao living

ampla área 
de serviço

infraestrutura
para coifa

na cozinha

amplo terraço Gourmet 
integrado ao living e à cozinha 
(churrasqueira opcional*)

 living com opção 
de ampliação

banho Master 
com cuba dupla

Janela com 
persiana de enrolar

depósito 
e Wc de 

serviço

closet amplo

Janela com 
persiana de enrolar

dormitório reversível 
(opção ampliação 

da suíte Master)

Espaçosa 
suíte Master

infraestrutura para 
futura automação **

lustração artística da Planta tipo 
3 suítes  - 141 m2. Móveis, utensílios 
e objetos de decoração não fazem 
parte do memorial descritivo. 
Medidas de face a face das paredes, 
que poderão sofrer alterações.

infraestrutura para ar-condicionado, tipo
split, no living e suíte Master (opcional*)

 suíte com 
terraço Íntimo

Porta balcão com 
persiana de enrolar

ampla área 
de serviço

infraestrutura
para coifa

na cozinha

amplo terraço Gourmet 
integrado ao living e à cozinha 
(churrasqueira opcional*)banho sra.

Janela com 
persiana de enrolar

depósito 
e Wc de 

serviço

Janela com 
persiana de enrolar

infraestrutura para 
futura automação **

ilustração artística da Planta opção 
2 suítes com living e suíte Master 
ampliados - 141 m2. 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 do terraço Gourmet são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. (**) conforme memorial descritivo.

(*) os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada com cada comprador.
churrasqueira, coifa, tampo, cuba, torneira e divisória de vidro são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. (**) conforme memorial descritivo.(*) 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. (**) conforme memorial descritivo.

ampla suíte Master 
com closet e banho 

sr. e sra.

banho sr.

living e suíte Master 
ampliados (opção 3a suíte)

cozinha com possibilidade
de integração com living

opção de planta com 138 m2

 (Hall reduzido) 
opção de planta com 138 m2

 (Hall reduzido) 



4 vagas determinadas

depósito privativo

elevador e hall privativos

terraço gourmet

foto ilustrativa

o diamond foi projetado para receber bem os convidados em amplos espaços, além de 

zelar pela privacidade da família. muita sofisticação em uma planta de 268 m2, com um 

grandioso living integrado ao terraço gourmet e à Cozinha, amplas suítes e circulação 

íntima. uma escolha de muita elegância e bom gosto.

d i a m o n d  -  2 6 8 m 2

4 suítes ou 3 suítes Com living ampliado

a sensação de viver em uma casa, com a tranquilidade e a segurança de um apartamento.



morar no unique alta vista reúne vantagens de estar em 

um apartamento, com todo o conforto que uma casa pode 

oferecer. ambientes amplos, com vistas fantásticas que 

compõem a beleza do seu novo endereço.

voCê não vai querer sair 

d a  s u a  C a s a

Perspectiva artística do living ampliado do apto. de 268 m2

Projeto de decoração“o diferencial fica por conta do amplo living, proporcionando 

uma área social completa tanto para receber, quanto para o dia 

a dia da família.” 

patrícia Anastassiadis, arquiteta



muita sofisticação em ambientes que valorizam tanto o 

convívio social quanto a tranquilidade da família. detalhes que 

encantam e fazem toda a diferença.

os detalhes no unique alta vista

s u r p r e e n d e m

Perspectiva artística da suíte Master do apto. de 268 m2 Perspectiva artística do terraço Gourmet integrado ao living e à cozinha do apto. de 268 m2



(*) 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. (**) conforme memorial descritivo.

apartamento tipo - 4 suítes d i A M o n d  -  2 6 8 m 2 d i A M o n d  -  2 6 8 m 2apartamento opção - 3 suítes Com living ampliado

depósito e Wc 
serviço

rouparia  cozinha com 
acesso à área íntima

infraestrutura 
para coifa 

na cozinha

amplo terraço 
Gourmet 

integrado ao 
living e à cozinha 

(churrasqueira 
opcional*)

sistema de 
aquecimento de água 
com reservatório de 
acumulação

Porta balcão 
com persiana 
de enrolar

living ampliado
(opção 4a suíte)

Janela com 
persiana de enrolar

 Porta balcão com 
persiana de enrolar

living com 
2 terraçosterraço Íntimo

ampla suíte 
Master com closet 

e banho sr e sra.

banho Master 
com banheira 
e ducha dupla

Ponto de água 
para geladeira

cozinha com 
fogão em ilha

cuba dupla

infraestrutura para 
ar-condicionado, tipo split, no 
living e em todas as suítes 
(opcional*)

infraestrutura para
ar-condicionado

Elevador e 
Hall privativos

infraestrutura para 
futura automação **

16o ao 25o pavimento

4

Portaria

2

3

1

ilustração artística da Planta tipo 
4 suítes - 268 m2. Móveis, utensílios 
e objetos de decoração não fazem 
parte do memorial descritivo. 
Medidas de face a face das paredes, 
que poderão sofrer alterações.

16o ao 25o pavimento

4

Portaria

2

3

1

depósito e 
Wc serviço

rouparia  cozinha com 
acesso à área íntima

Ponto de água 
para geladeira

infraestrutura 
para coifa 

na cozinha

amplo terraço 
Gourmet 

integrado ao 
living e à cozinha 

(churrasqueira 
opcional*)

cozinha com 
fogão em ilha

cuba dupla

infraestrutura para ar-condicionado 
tipo split no living e em todas as 
suítes (opcional*)

infraestrutura para 
futura automação **

Porta balcão com 
persiana de enrolar

suíte com 
terraço Íntimo

dormitório reversível (opção 
living ampliado)

Home office

terraço Íntimo

bancada com 
cuba dupla

ampla suíte 
Master com 

closet sr. e sra.

banho Master 
com ducha dupla 

e banheira

sistema de 
aquecimento de água 
com reservatório de 
acumulação

Porta balcão com 
persiana de enrolar

Janela com persiana 
de enrolar

Elevador e 
Hall privativos

ilustração artística da Planta opção 
3 suítes com living ampliado - 268 m2. 
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 do terraço Gourmet são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. (**) conforme memorial descritivo.



*depósito privativo incluso na metragem do apartamento.foto ilustrativa

5 vagas determinadas

depósito privativo Com CerCa de 26 m2*

elevador e hall privativos Com aCesso direto tamBém ao piso superior

terraço gourmet

u n i q u e  e d i t i o n  -  5 4 6 m 2

5 suítes ou 4 suítes Com living ampliado

uma edição grandiosa e exclusiva para você

quatro exclusivas Coberturas duplex de 546 m2. toda a generosidade e requinte dos ambientes são retratados nesta 

edição especial. no piso inferior, uma planta com 3 ou 4 suítes. espaços perfeitos para compartilhar momentos 

especiais com a família.

no piso superior, uma luxuosa suíte master e uma espetacular área para receber seus convidados com living, 

terraço gourmet e uma charmosa piscina com deck. tudo isso com uma incrível vista panorâmica de quem tem o 

privilégio de estar no ponto mais alto da cidade.



Perspectiva artística do terraço Gourmet - cobertura duplex 546 m2Perspectiva artística da Piscina - cobertura duplex 546 m2

um ambiente inspirado nas melhores experiências da vida.  muita elegância e sofisticação 

traduzem as coberturas duplex. valorizadas pelos seus terraços espaçosos e versáteis, e 

pela exclusividade de uma piscina particular, são verdadeiros mirantes, garantindo uma 

vista inigualável da cidade.

a o s  s e u s p é s
a satisFação de ver a Cidade inteira 



em um duplex como este, as sensações também são amplificadas. 

Cada ambiente traz a marca da personalidade de quem vive aqui. 

todos os detalhes desta grandiosa cobertura são sinônimos de 

luxo e de conforto.

uma autêntiCa Composição de

p r i v i l é g i o s

Perspectiva artística da suíte Master - cobertura duplex 546 m2

Perspectiva artística do living - cobertura duplex 546 m2



CoBertura duplex tipo - 5 suítes

(*) 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. (**) conforme memorial descritivo.

u n i q u e  e d i T i o n  -  5 4 6 m 2

 roupariaamplo depósito 
e Wc serviço

 cozinha com 
acesso à área íntima

Ponto de água 
para geladeira

Elevador e 
Hall privativos

cozinha com 
fogão em ilha

sistema de 
aquecimento 
de água com 
reservatório de 
acumulação

cuba dupla

infraestrutura 
para coifa 
na cozinha

amplo terraço 
integrado ao 
living e à cozinha

infraestrutura para 
ar-condicionado, tipo split, 
no living e em todas as suítes (opcional*)suíte com terraço Íntimo

Porta balcão com 
persiana de enrolar

Janela com 
persiana de enrolar

Porta balcão 
com persiana 

de enrolar

closet nas 
suítes

 Porta balcão com 
persiana de enrolar

amplo terraço 
Íntimo

infraestrutura para 
futura automação **

ilustração artística da Planta duplex tipo 
5 suítes - 546 m2 (piso inferior). Móveis, 
utensílios e objetos de decoração não 
fazem parte do memorial descritivo. 
Medidas de face a face das paredes, que 
poderão sofrer alterações.

amplo closetbanho sr. Elevador com acesso direto 
ao segundo pavimento 
da cobertura

terraço Gourmet com churrasqueira 
integrado ao living

Piscina com deckamplo living integrado 
aos terraços

terraço Íntimo

Porta balcão 
com persiana 

de enrolar

banho sra. com 
ducha dupla 

e banheira

ampla suíte 
Master

ampla área de convivência 
com terraço coberto e 
descoberto integrados

infraestrutura para 
ar-condicionado, tipo split, 

no living e suíte Master 
(opcional*)

ilustração artística da Planta duplex 
tipo 5 suítes - 546 m2 (piso superior). 
Móveis, utensílios e objetos de 
decoração não fazem parte do memorial 
descritivo. Medidas de face a face das 
paredes, que poderão sofrer alterações.

piSo Superior
piSo inferior

25o pavimento

Portaria

2
1

4
3



foto ilustrativa

estilo e elegância em todos os detalhes. a partir deste momento, tudo o que você 

conhece como viver bem, se materializa em ambientes únicos.

diversão e lazer



ambientes dedicados às suas horas de lazer e 

descontração. você irá aproveitar intensamente 

cada momento deste clube privado.

aqui o 

se misturam e enCantam
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áreas comuns entregues

equipadas
decoradasPerspectiva artística das Piscinas adulto e infantil
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Perspectiva artística da brinquedoteca

Perspectiva artística do Playground

áreas comuns entregues

equipadas
decoradas

as áreas dedicadas aos pequenos foram projetadas para que nada 

saia do seu controle. segurança e entretenimento andam juntos nesta 

brincadeira de muita cor e energia.

um Convite 

permanente para a

d i v e r s ã o



foto ilustrativa

exercite-se a poucos passos do conforto do seu novo lar.

aproveite todas as opções disponíveis para você no unique alta vista. 

esportes
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áreas comuns entregues

equipadas
decoradas

Perspectiva artística da quadra de tênis de saibro

ponto para a diversão na quadra de tênis de saibro, 

referência em termos de esporte completo.

q u a d r a  d e 
t ê n i s  d e  s a i B r o

a exClusividade de uma 
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Perspectiva artística da Piscina coberta com raia de 25m

áreas comuns entregues

equipadas
decoradas

desfrute da possibilidade de ter, à sua disposição, uma 

piscina Coberta com raia de 25m, integrada à sauna, 

massagem e descanso, para relaxar sempre que desejar.

e elegÂnCia.

e m  C h a r m e
Bem-estar que se traduz
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Perspectiva artística da sala de Pilates

Perspectiva artística do fitness

áreas comuns entregues

equipadas
decoradas

Perspectiva artística do streetball

e mente em perFeito

momentos de Corpo

os ambientes para a prática de esportes foram privilegiados 

no unique alta vista. Cuide do seu corpo e mente num 

espaço reservado e completo.

e q u i l í B r i o



suas recepções, aniversários e comemorações serão eventos 

indescritíveis, pois você terá sempre a seu dispor o melhor local para 

receber pessoas especiais. sorria e viva os momentos únicos da sua vida. 

foto ilustrativa

soCial & Festas



seus convidados merecem o melhor e o unique alta vista 

tem espaços únicos para isso. suas recepções serão sempre 

glamurosas e divertidas na medida certa do seu bom gosto.

Com toda elegÂnCia e soFistiCação
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Perspectiva artística do Espaço Gourmet com lounge Perspectiva artística do salão de festas infantil

áreas comuns entregues

equipadas
decoradas

Perspectiva artística do salão de festas adulto



Conviver com seus amigos e familiares também combina 

perfeitamente com o unique alta vista. para uma descontraída 

e animada reunião ao ar livre, aproveite a agradável atmosfera 

da churrasqueira com forno de pizza.

do lado de Fora

tamBém existe 

d i v e r s ã o
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áreas comuns entregues

equipadas
decoradas

Perspectiva artística da churrasqueira com forno de Pizza



a lapidação dos ambientes do unique 

são especiais e encantam personalidades 

requintadas como a sua. 

um passeio de puro

e n C a n ta m e n to
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áreas comuns entregues

equipadas
decoradas

Perspectiva artística da Praça da Jabuticabeira



iMPlantaÇÃo bairro alta vista

23. play zoo

24. praça das Babás

25. play Kids

26. espaço picnic

27. espaço dos jogos

28. redários

29. praça das árvores

30. pet place

31.  espiribol

32. espaço lúdico

33. espaço leitura

34. mirante high line

35. espaço melhor idade

36. ginástica melhor idade

37. praça do luau

38. praça do encontro
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áreas comuns entregues

*

**Conforme Memorial descritivo

equipadas
decoradasv

planejado 

para os melhores dias

d a  s u a  v i d a
o Bairro alta vista oferece aproximadamente 16 mil m2 de área comum. 

muito mais lazer para toda a família.

Projeto arquitetônico Projeto de decoraçãoProjeto Paisagístico

fotos ilustrativas

1. acesso de pedestres

2. rotatória de acesso de veículos

3. pórtico com espelho d’água

4. pórtico de entrada

5. rotatória com espelho d’água

6. acesso de veículos

7. entrada de visitantes

8. entrada de moradores

9. saída de veículos

10. portaria geral alta vista jundiaí

11.  alameda principal

12. vagas de visitantes

13. rotatória alameda

14. praça Boulevard high line

15. rotatória Boulevard

16. acesso para pessoas com   

 mobilidade reduzida

17. jardim dos sentidos

18. praça dos ipês

19. túnel de Bambu

20. pista de Caminhada

21. ginástica de alongamento

22. praça dos jacarandás

*
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ilustração artística da implantação do bairro alta vista - sem escala.

38
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 01 - portaria

 02 - espelho d'água

 03 - alameda principal

 04 - praça das Festas

 05 - praça do encontro

 06 - Boulevard de entrada

 07 - praça da jabuticabeira

 08 - Churrasqueira com Forno de pizza

   09 - lounge Festas

 10 - playground

 1 1 -  Brinquedoteca 

 12 - salão de Festas infantil

 13 - hall social

 14 - living hall

 15 - salão de Festas adulto

 16 - espaço gourmet

 17 - lounge gourmet

 18 - rampa de acesso à piscina

 19 - solarium piscina infantil

 20 - piscina infantil

 21  - deck

 22 - deck molhado

 23 - piscina adulto

 24 - solarium

 25 - piscina Coberta com raia de 25m

 26 - acesso piscina Coberta

 27 - sauna

 28 - descanso sauna

 29 - massagem

 30 - streetball
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ilustração artística da implantação
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31

ilustração artística da implantação - Piso lazer

31 - elevador de acesso ao lazer

32 - quadra de tênis de saibro

33 - estação de alongamento

34 - estação de ginástica

35 - Fitness

36 - sala multifuncional

37 - pilates

38 - terraço

Bicicletário no subsolo

32

34

33

35

36 37

38
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implantação unique 
alta vista

Piso lazEr - 5º subsolo

áreas comuns entregues

*

**Conforme Memorial descritivo

equipadas
decoradasv

lazer unique,

uma Forma úniCa de

v i v e r  B e m
torre única com um lazer exclusivo em 5.395 m2 de terreno, com 

sofisticados ambientes de descanso, convivência e diversão.

*



(*) 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. (**) conforme memorial descritivo.

diFerenCiais que são Como detalhes

de uma joia Cuidadosamente

l a p i d a d a

ACeSSiBilidAde
nas áreas comuns, acesso para 

pessoas com mobilidade reduzida

ArTe eM reCeBer BeM
terraço Gourmet integrado ao living
e à cozinha (churrasqueira opcional*)

AuToMAção
infraestrutura para
futura instalação**

Medição individuAlizAdA
infraestrutura para futura instalação do

sistema de medição individual de água e gás

inCenTivo à práTiCA de eSporTeS
bicicletário no subsolo

quAlidAde de vidA
Parque linear privativo, inspirado
no High line Park de nova York

Ar-CondiCionAdo
infraestrutura para futura 

instalação (opcional*)

iluMinAção AMpliAdA
caixilhos com persianas de enrolar nos 

dormitórios, garantindo maior iluminação

duplA SegurAnçA
Portaria geral do bairro e portaria 

individual do condomínio

SiSTeMA de energiA
Grupo gerador para atender parte das 
áreas comuns e elevadores de serviço

SiSTeMA de MoniTorAMenTo
infraestrutura para futura

instalação pelo condomínio

privACidAde e CoModidAde
Hall e Elevadores privativos para

os apartamentos de 268 m2 e 546 m2

MAde4u
sistema exclusivo
de personalização

eSTACionAMenTo privATivo
vagas de garagem determinadas

e vinculadas às unidades

orgAnizAção e eSpAço
depósito privativo no subsolo
ou no pavimento das unidades

foto ilustrativa



a mCaa arquitetos é um dos escritórios de arquitetura líderes no mercado imobiliário do Brasil. são mais de 25 milhões de m2 de área projetada entre empreendimentos 

residenciais, offices, comerciais, hoteleiros e master planning. são 15 anos de expertise e inteligência no desenvolvimento de produtos imobiliários, buscando sempre a inovação e 

o melhor resultado nos empreendimentos. sua estrutura organizacional corporativa permite ações estratégicas, criativas e operacionais na geração de valor para os seus clientes.

o escritório Benedito abbud paisagismo planejamento e projetos tem como foco de seu trabalho a criação de projetos e planos de arquitetura paisagística com identidade 

própria. já desenvolveu mais de 5.200 projetos paisagísticos em todo Brasil e em outros países, como argentina, uruguai e angola. sua área de atuação, que vai desde 

cidades, bairros, parques, praças, condomínios verticais e horizontais, residências unifamiliares até empreendimentos corporativos e comerciais, hotéis e flats (urbanos e 

resorts), loteamentos (residenciais e industriais), habitações compactas, shoppings centers e áreas especiais, se inova constantemente para levar qualidade de vida a todos, 

respeitando sempre a natureza e o meio ambiente.

há 20 anos no mercado, a anastassiadis arquitetos destaca-se por desenvolver projetos de arquitetura e design de interiores para as áreas comercial, corporativa, hoteleira e 

para empreendimentos imobiliários e de entretenimento. sob a direção da arquiteta patrícia anastassiadis e de uma equipe de sócios, a empresa é composta por um time de 

mais de 60 profissionais, que desenvolvem projetos e formulam conceitos buscando unir a preocupação estética com as melhores soluções técnicas e funcionais para cada 

projeto. Com mais de 700 projetos realizados e atuação no mercado nacional e internacional (portugal, espanha, eua, angola, são tomé e príncipe e Chile), a anastassiadis 

arquitetos prioriza espaços nos quais a arquitetura e o design resultem em bem-estar, conforto e percepção de se sentir em um lugar único.

a Consultrix já elaborou projetos e acompanhou fundações de mais de 11.000 obras que correspondem a mais de 50 milhões de metros quadrados, entre edifícios (comerciais, 

industriais e residenciais), pontes e viadutos. Com a experiência acumulada em 60 anos de trabalho ininterrupto em todo Brasil, bem como na argentina, paraguai, uruguai, 

peru e angola, a Consultrix encontra a alternativa técnica e econômica mais indicada para qualquer obra, independente do seu porte. Fruto de trabalho desenvolvido em 

contato direto com os proprietários, arquitetos e projetistas estruturais de cada obra, o projeto executivo final das fundações atende aos critérios de todos os profissionais 

envolvidos, sendo as várias fases executivas estudadas, de modo a permitir o atendimento das exigências de projeto.

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.

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 pasqua & graziano Consultoria atua no mercado desde 1972, mantendo uma tradição de alto nível em projetos para a construção civil, oferecendo assistência baseada em 

alto padrão de qualidade, rapidez e eficiência. entre seus clientes, figuram empresas que operam em todos os ramos de atividade, como industrial, residencial, Comercial, 

hospitalar, Bancários e órgãos públicos. 

um projeto úniCo só poderia 

levar a assinatura dos mais

r e n o m a d o s 
p r o F i s s i o n a i s
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atuando desde 1921, a teixeira duarte é um dos maiores 

grupos empresariais de portugal. hoje marca presença em 

17 países, com volume de negócios no valor de cerca de 

r$ 5 bilhões por ano.

sEtorEs dE atuaÇÃo

além de incorporadora, a teixeira duarte atua nos mais diversos 

setores: Construção, Concessões e serviços, hotelaria, distribuição, 

energia e automóvel. em 2006 chegou ao Brasil com um projeto: 

repetir aqui o êxito conseguido pelo mundo, de crescer com 

vontade e sustentavelmente.

A Teixeira duarte tem cumprido a sua missão:
“fazer, contribuindo para a construção

de um mundo melhor.”

Cabo Verde

Brasil

Venezuela São Tomé e Príncipe 

Namíbia

Angola

Argélia

Espanha
Portugal

Moçambique

Rússia

China

África do Sul

Marrocos

Garantia dE EntrEGa tEixEira duartE

a teixeira duarte consolidou-se no Brasil através da entrega 

dos primeiros empreendimentos imobiliários construídos no 

país, orgulhosa pela qualidade do resultado e pela pontualidade 

no cumprimento dos prazos. até agora foram entregues 4 

empreendimentos totalizando mais de 700 unidades, são eles: 

Crystal Campo Belo, verdi alto de pinheiros, Family santana e 

quartier vila mascote.

reafirmando sua história de sucesso, 

a teixeira duarte possui mais de  

20 empreendimentos em desenvolvimento, com 

lançamento em bairros valorizados de são paulo 

como aclimação, Casa verde, Campo Belo, Chácara 

Klabin, mooca e em jundiaí, interior de são paulo.

lanÇaMEntos dE sucEssoin
s

t
it

u
C

io
n
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l

tEixEira duartE no Mundo

França
Bélgica

Colombia

Incorporação e Construção 
Family Santana (Brasil)

Incorporação e Construção
Quartier Vila Mascote (Brasil)

Energia - Terminal de gás
do Porto de Aveiro (Portugal)

Incorporação - Lagoas Park (Portugal)

Hotelaria - Hotel EVA (Portugal)Concessões e Serviços - Estrada BR060 - Brasília (Brasil)

Geotecnia e Fundações
Monotrilho Linha 17 - Ouro - São Paulo (Brasil)

Construção - Ponte Vasco da Gama (Portugal)

Automóvel 
Polo TDA (Angola)

Distribuição - MaxiPark (Angola)

Incorporação - Crystal 
Campo Belo (Brasil)

Incorporação e Construção 
Verdi Alto de Pinheiros (Brasil)

Retrato Paulista Don Klabin

Alta Vista Premium

MyPlace Braz Leme

Prestige Alta Vista

Verum Mooca



ao lado do jundiaí shopping

av. 9 de julho, 3311

brEvE lanÇaMEnto. tdsP alta vista iv Empreendimentos imobiliários sPE ltda. Material preliminar, sujeito à alteração. croqui de localização sem escala. todas as imagens deste impresso são meramente ilustrativas, sujeitas a alteração. a metragem já inclui depósito privativo no pavimento ou no subsolo, consulte. 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. 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 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. (**) conforme memorial descritivo. o empreendimento só poderá ser comercializado após o registro de incorporação no cartório de registro de imóveis, nos termos 
da lei nº 4.591/64. fernandez Mera negócios imobiliários. rua anchieta, 615 - Jundiaí/sP - cEP 13201-804 - creci: 5.425-J. impresso em dezembro/14.

Futura intermediaçãorealização

croqui dE localizaÇÃo sEM Escala
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