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Todos querem um lugar para viver os
melhores momentos em família com
conforto, qualidade e bem-estar. Assim,
surgiu o MyPLACE, para oferecer um
lugar feito para você, com exclusividade
e

comodidade.

Todos

os

espaços

contam com o que há de melhor em
lazer nos ambientes que priorizam o
convívio. O MyPlace ainda dispõe de
plantas flexíveis, que se adaptam aos
mais variados estilos de vida. Por isso
se chama MyPlace, porque foi feito
exclusivamente para você.

Ciclovia e Pista de Caminhada na Braz Leme

Perto de tudo que é

Localização
Campo de Marte

Av. Braz Leme

importante para você.

Rua Zanzibar
Anhembi

Fácil acesso aos principais
pontos da cidade.

Marginal Tietê

Foto da Região

Av. Pacaembu

Ponte da Casa Verde

Educação
Uninove - 15 min.
Uniban - 4 min.
Col. Salesiano Santa Terezinha - 13 min.
Colégio Madre Mazzarello - 13 min.

Com localização privilegiada na zona norte
de São Paulo, o MyPlace possui facilidade
de acesso à Marginal Tietê (Pontes da
Casa Verde e Limão), corredor Norte Sul,
Centro da Cidade, Pacaembu, Perdizes,
Barra Funda e às principais rodovias.
Sua proximidade com a prestigiada Av.
Braz Leme garante estrutura completa
de escolas, lazer, comércio, restaurantes e
academias de qualidade.
MyPlace você no centro de tudo.

Facilidades
Marginal - 1 min.
Rod. dos Bandeirantes - 9 min.
Parque de Feiras do Anhembi - 6 min.
Campo de Marte - 5 min.
Metrô Barra Funda - 10 min.
Metrô Tietê - 11 min.

Saúde
Laboratório Fleury - 6 min.
Laboratório Delboni Auriemo - 8 min.
Hospital da Casa Verde - 6 min.
Hospital Samaritano - 10 min.
Hospital São Camilo - 9 min.
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Compras e lazer
Shopping Center Norte - 7 min.
Shopping Bourbon - 7 min.
Shopping West Plaza - 8 min.
Carrefour - 2 min.
Pão de Açúcar - 2 min.
Academia RWhite - 5 min.
Academia Body Tech - 7 min.

Sua vida do jeito que você sempre imaginou

Foto ilustrativa

Perspectiva Artística da Fachada

É o seu lugar. E isso fica claro logo na primeira impressão.
Com uma fachada sofisticada e elegante, com guarda corpo de vidro nos terraços, a arquitetura do
MyPLACE é impecável. O pé-direito duplo da portaria e do hall de entrada conferem grandiosidade,
esbanjando toda imponência do projeto arquitetônico.

Perspectiva Artística do Hall Social com Pé-direito Duplo

Perspectiva Artística da Portaria com Pé-direito Duplo

MYCLUB

MYFUN

MYSPORT

MYFACILITIES

MYPARTY

MYView

Fotos ilustrativas

MYCLUB

prepare-se para viver
os melhores dias da sua vida.
As áreas de lazer do MyPlace são harmoniosamente
integradas. Tudo aqui foi pensado para deixar a vida
mais prática e agradável, proporcionando a melhor
utilização dos espaços, tornando-os convidativos ao
bem-estar e relaxamento.
Perspectiva Artística da Piscina Coberta com Raia de 25m e Acessibilidade

MYCLUB

Perspectiva Artística do Fitness

Perspectiva Artística do Fitness

Seus dias repletos de diversão, bem-estar e saúde.
Perspectiva Artística da Entrada do MyCLUB
Perspectiva Artística do Estúdio de Pilates

Perspectiva Artística do Espaço Multiuso

Um clube completo, com espaços interligados e totalmente
equipados, ideal para o relaxamento e lazer em família.

MyClub
Piscina Descoberta Adulto | Piscina Descoberta Infantil
Piscina Coberta com Raia de 25m com Acessibilidade
Solarium | Descanso/SPA | Espaço Multiuso | Fitness
Sauna | Espaço Beleza | Espaço Massagem
Estúdio de Pilates

Perspectiva Artística do Espaço Beleza

Perspectiva Artística do Descanso Sauna e Spa

Perspectiva Artística das Piscinas Adulto e Infantil Descobertas

Integrado com o MyClub, o MySPORT tem as opções
ideais para quem procura movimento e bem-estar a poucos
segundos da porta de casa. Juntos, somam mais de 1.100m2
de áreas destinadas ao esporte e cuidados com o corpo.

MySPORT
Quadra Recreativa Gramada | Squash | Bicicletário

Perspectiva Artística do Squash

Foto Ilustrativa
Foto ilustrativa

Perspectiva Artística da Quadra Recreativa Gramada

Perspectiva Artística do Playground

A diversão no MyFUN não tem hora para acabar.
Aqui seus filhos se divertem com espaços
exclusivamente pensados para eles.

Myfun
Praça da Diversão | Praça das Babás
Brinquedoteca | Playground | Jogos

BRInCADEIRAS REPLETAS DE DESCOBERTAS

Foto Ilustrativa

Foto Ilustrativa

Perspectiva Artística da Brinquedoteca

MYFUN

Um convite permanente para a diversão.
Perspectiva Artística do Salão de Jogos

A vida pode ficar mais divertida e qualquer dia é dia de festa.
No MyPARTY os ambientes para festas são integrados, somando
mais de 300m2 para receber bem, perfeitos para tornar o seu
evento inesquecível.

Myparty
Festas Adulto | Festas Infantil | Espaço Gourmet
Churrasqueira | Praça das Festas

Perspectiva Artística do Salão de Festas Infantil

Foto ilustrativa

Perspectiva Artística do Salão de Festas Adulto

MYPARTY

Convivência combina com encantamento.

Perspectiva Artística do Espaço Gourmet

Perspectiva Artística da Churrasqueira

Praticidade e funcionalidade sempre ao alcance, a qualquer
hora. Espaços pensados para tornar a vida mais prática e
organizada. Uma extensão do seu apartamento no térreo.

MyFACILITIES
Lavanderia | Office/Estudos | Escritório da Administração
Depósito do Condomínio

Foto ilustrativa

Foto Ilustrativa

Perspectiva Artística da Lavanderia

MYVIEW

No MyVIEW você terá acesso a um exclusivo Jardim
Suspenso na cobertura que irá proporcionar uma
nova cor aos dias vistos daqui. Um espaço único para
relaxamento com vista privilegiada e exclusiva da cidade.

MyVIEW
Jardim Suspenso | Espaço Zen | Gazebo

Foto Ilustrativa
Perspectiva Artística do Gazebo

Foto ilustrativa

MYVIEW

Perspectiva Artística do Espaço Zen

&

áreas comuns entregues

IMPLANTAÇÃO
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Um lazer completo para todas as idades.
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MyPARTY
1. Portaria

1 1 . Espaço Gourmet

2. Acesso de Pedestres

1 2. Festas Adulto

3. Hall Social com Pé-direito Duplo

1 3. Festas Infantil

5. Saída de Veículos
6. Lounge Social
7. Plataforma Automatizada
para Deficientes
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MyFUN
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9. WC Feminino/Masculino e Deficientes

19. Salão de Jogos
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16. Praça da Diversão

8. Apto. Zelador

10. Hall Social
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20. Praça das Babás
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MySPORT

21. Solarium

33. Squash
34. Quadra Recreativa
• Bicicletário (Subsolo)

22. Piscina Descoberta Adulto
23. Piscina Descoberta Infantil
24. Piscina Coberta com Raia de 25m
com Acessibilidade
25. Descanso Sauna e SPA
26. Sauna
27. Fitness
28. Espaço Multiuso
29. Vestiários (Masculino/Feminino)
30. Espaço Beleza
3 1. Espaço Massagem
32. Estúdio de Pilates

Office l Estudos
Depósito do Condomínio
Lavanderia
Escritório da Administração

MyView
• Jardim Suspenso
• Espaço Zen
• Gazebo
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Foto Ilustrativa
Ilustração Artística da Implantação
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PARA REUNIR A FAMÍlia e os
amigos com todo bom gosto
Seja sua vida corrida, tranquila, agitada ou calma,
o MyPlace tem a planta que combina com você.
São dez opções com todo o conforto e praticidade.
Com certeza uma delas é perfeita para seu estilo,
seja ele qual for.

Perspectiva Artística do Terraço Grill de 83m2

Privacidade e conforto sempre ao seu redor.
Perspectiva Artística da Suíte Master de 83m2

Perspectiva Artística do Living Ampliado de 83m2

APARTAMENTO ampliado - 63m2

APARTAMENTO TIPO - 63m2

Cozinha com
possibilidade de
integração com o living

Cozinha integrada
com o living

Infraestrutura
para automação
(opcional)*

Infraestrutura para
automação (opcional)*

Dormitório reversível
(opção living ampliado)
Infraestrutura
para coifa na cozinha

Living ampliado
(opção dormitório)

Infraestrutura
para coifa na cozinha

Terraço grill**
integrado à cozinha
e ao living

Janelas com
persianas de enrolar

Janelas com
persianas de enrolar

Terraço grill**
integrado à cozinha
e ao living
Guarda-corpo do terraço em vidro

Guarda-corpo do terraço em vidro

Ilustração Artística da Planta Ampliada 1 Suíte – 63m2. Móveis, utensílios e objetos de decoração não
fazem parte do memorial descritivo. Medidas de face a face das paredes.
(*) Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data de personalização,
posteriormente agendada e informada a cada comprador.
(**) Aparelho grill não incluso.

Ilustração Artística da Planta Tipo 2 Dormitórios (1 Suíte) – 63m2. Móveis, utensílios e objetos de
decoração não fazem parte do memorial descritivo. Medidas de face a face das paredes.
(*) Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data de personalização,
posteriormente agendada e informada a cada comprador.
(**) Aparelho grill não incluso.

apartamento tipo com 2 dorms. (1 suíte)
1 ou 2 vagas

apartamento opção 1 suíte com Living ampliado
1 ou 2 vagas

APARTAMENTO ampliado - 64m2

APARTAMENTO tipo - 64m2

Cozinha com
possibilidade de
integração com o living

Cozinha integrada
com o living

Infraestrutura
para automação
(opcional)*

Infraestrutura
para automação (opcional)*
Dormitório reversível
(opção living ampliado)

Infraestrutura
para coifa na cozinha

Infraestrutura
para coifa na cozinha

Living ampliado
(opção dormitório)

Janelas com
persianas de enrolar

Terraço grill**
integrado à cozinha
e ao living

Guarda-corpo do terraço em vidro

Ilustração Artística da Planta Tipo 2 Dormitórios (1 Suíte) – 64m2. Móveis, utensílios e objetos de
decoração não fazem parte do memorial descritivo. Medidas de face a face das paredes.
(*) Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data de personalização,
posteriormente agendada e informada a cada comprador.
(**) Aparelho grill não incluso.

apartamento Tipo com 2 Dorms. (1 suíte)
1 ou 2 vagas

Janelas com
persianas de enrolar
Terraço grill**
integrado à cozinha
e ao living

Guarda-corpo do terraço em vidro

Ilustração Artística da Planta Ampliada 1 Suíte – 64m2. Móveis, utensílios e objetos de decoração
não fazem parte do memorial descritivo. Medidas de face a face das paredes.
(*) Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data de personalização,
posteriormente agendada e informada a cada comprador.
(**) Aparelho grill não incluso.

apartamento opção 1 suíte com living ampliado
1 ou 2 vagas

APARTAMENTO tipo - 65m2

APARTAMENTO ampliado - 65m2

Cozinha com
possibilidade de
integração com o living

Cozinha integrada
com o living

Infraestrutura
para automação
(opcional)*

Infraestrutura
para automação
(opcional)*
Dormitório reversível
(opção living ampliado)

Infraestrutura
para coifa na cozinha

Infraestrutura
para coifa na cozinha

Living ampliado
(opção dormitório)

Janelas com
persianas de enrolar

Janelas com
persianas de enrolar

Terraço grill**
integrado à cozinha e ao living

Terraço grill**
integrado à cozinha e ao living

Guarda-corpo do terraço em vidro

Guarda-corpo do terraço em vidro

Ilustração Artística da Planta Tipo 2 Dormitórios (1 Suíte) – 65m2. Móveis, utensílios e objetos de
decoração não fazem parte do memorial descritivo. Medidas de face a face das paredes.
(*) Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data de personalização,
posteriormente agendada e informada a cada comprador.
(**) Aparelho grill não incluso.

apartamento tipo com 2 dorms. (1 suíte)
1 ou 2 vagas

Ilustração Artística da Planta Ampliada 1 Suíte – 65m2. Móveis, utensílios e objetos de decoração não
fazem parte do memorial descritivo. Medidas de face a face das paredes.
(*) Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data de personalização,
posteriormente agendada e informada a cada comprador.
(**) Aparelho grill não incluso.

apartamento opção 1 suíte com living ampliado
1 ou 2 vagas

APARTAMENTO tipo - 77m2

APARTAMENTO ampliado - 77m2
Infraestrutura
para coifa na cozinha

Cozinha com
possibilidade de
integração com o living

Infraestrutura
para coifa na cozinha

Cozinha integrada com o living

Infraestrutura
para automação
(opcional)*
Infraestrutura
para automação
(opcional)*

Janelas com
persianas de enrolar

Janelas com
persianas de enrolar
Dormitório reversível
(opção living ampliado)

Living ampliado
(opção dormitório)

Janelas com
persianas de enrolar

Janelas com
persianas de enrolar
Ilustração Artística da Planta Tipo 3 Dormitórios (1 Suíte) – 77m2.
Móveis, utensílios e objetos de decoração não fazem parte do
memorial descritivo. Medidas de face a face das paredes.
(*) Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem
contratados na data de personalização, posteriormente
agendada e informada a cada comprador.

Guarda-corpo do terraço em vidro

apartamento tipo com 3 dorms. (1 suíte)
2 vagas

Ilustração Artística da Planta Ampliada 2 Dormitórios (1 Suíte) –
77m2. Móveis, utensílios e objetos de decoração não fazem parte
do memorial descritivo. Medidas de face a face das paredes.
(*) Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem
contratados na data de personalização, posteriormente
agendada e informada a cada comprador.

apartamento opção 2 dorms. (1 suíte) com living ampliado
2 vagas

Guarda-corpo do terraço em vidro

APARTAMENTO tipo - 83m2

APARTAMENTO ampliado - 83m2

Janelas com
persianas de enrolar

Janelas com
persianas de enrolar

Cozinha com
possibilidade de
integração com o living

Infraestrutura
para automação
(opcional)*
Infraestrutura
para coifa na cozinha

Dormitório reversível
(opção living ampliado)

Cozinha integrada
com o living
Living ampliado
(opção dormitório)

Infraestrutura
para coifa na cozinha

Infraestrutura
para automação
(opcional)*

Janelas com
persianas de enrolar

Janelas com
persianas de enrolar
Terraço grill**
integrado à cozinha e ao living

Guarda-corpo do terraço em vidro

Terraço grill**
integrado à cozinha e ao living
Guarda-corpo do terraço em vidro

Ilustração Artística da Planta Tipo 3 Dormitórios (1 Suíte) – 83m2. Móveis, utensílios e objetos de
decoração não fazem parte do memorial descritivo. Medidas de face a face das paredes.
(*) Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data de personalização,
posteriormente agendada e informada a cada comprador.
(**) Aparelho grill não incluso.

apartamento tipo com 3 dorms. (1 suíte)
2 vagas

Ilustração Artística da Planta Ampliada 2 Suítes – 83m2. Móveis, utensílios e objetos de decoração
não fazem parte do memorial descritivo. Medidas de face a face das paredes.
(*) Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data de personalização,
posteriormente agendada e informada a cada comprador.
(**) Aparelho grill não incluso.

apartamento opção 2 suítes com living ampliado
2 vagas

Os melhores profissionais envolvidos no desenvolvimento do projeto.
Há 18 anos no mercado, a Anastassiadis Arquitetos desenvolve projetos de arquitetura e arquitetura de interiores. Com mais de
700 projetos desenvolvidos, em sua maioria nas áreas comercial, corporativa, hoteleira, empreendimentos imobiliários e entretenimento,
e atuação no mercado nacional e internacional, o escritório, que tem à sua frente a Arq. Patricia Anastassiadis, busca projetar e planejar
espaços onde a arquitetura e o design propiciem bem estar, conforto e percepção de se estar em um lugar único, unindo a preocupação
estética com as melhores soluções técnicas e funcionais para cada projeto.

Com mais de 20 anos de experiência em projetos paisagísticos, a arquiteta paisagista Neusa Nakata atua hoje no mercado imobiliário com
uma equipe de profissionais qualificados, sendo reconhecida por seus mais de 500 projetos. Tem como objetivo maior a maximização
dos benefícios que a arquitetura paisagística agrega a cada projeto.

Imagem ilustrativa

Com 20 anos de experiência no desenvolvimento de projetos e constante atualização em pesquisas de novos produtos, o escritório Wilson
Marchi EGC Arquitetura assume uma posição de referência no mercado, graças à rigorosa qualidade técnica e ao estilo inconfundível.
Sob a liderança de Wilson Marchi e Ricardo Hariki, atua na elaboração de projetos arquitetônicos para edifícios residenciais de médio e
alto padrão, comerciais, hoteleiros e de interesse social, buscando sempre uma solução melhor, mais criativa e adequada tecnicamente
a cada projeto.

A Consultrix atua no mercado há 55 anos. É a empresa de maior volume de fundações projetadas e acompanhadas na América Latina,
com mais de 10.000 obras em seu currículo. A empresa já elaborou projetos e acompanhou fundações de cerca de 9.500 obras que
correspondem a mais de 50 milhões de metros quadrados, entre edifícios (comerciais, industriais e residenciais), pontes e viadutos, no
Brasil e no Exterior.

Apartamentos
Inteligentes e
Conectados
Infraestrutura
para automação
(Kits opcionais*)

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, tais como: Industrial, Residencial, Comercial, Hospitalar, Bancários, Órgãos Públicos e outros.

Made4U
Sistema exclusivo
de personalização,
com opções de
plantas, kits de
acabamento e kits
de infraestrutura
(Kits opcionais*)

Acessibilidade
Acessibilidade
para portadores
de necessidades
especiais nas
áreas comuns

Iluminação
Ampliada

Wifi

Janelas com
persianas de
enrolar em todos
os dormitórios

Infraestrutura
para Wifi no
fitness, office e
salão de festas

* Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data de personalização, posteriormente agendada e informada a cada comprador.

A Sphe Engenharia atua desde 1989 na área de projetos de instalações hidráulicas e elétricas, de edifícios residenciais, edifícios comerciais,
edifícios 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 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.

Incorporação - Crystal Campo Belo (Brasil)

Automóvel

Incorporação e Construção - Verdi Alto de Pinheiros (Brasil)

Incorporação - Lagoas Park (Portugal)

Atuando desde 1921, a Teixeira Duarte é um dos maiores grupos empresariais de Portugal. Hoje marca presença em 14 países, com receita
operacional no valor de aproximadamente 3 bilhões de reais por ano, empregando cerca de 10.500 funcionários. Ao longo de mais de 90
anos, 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, Concessões e Serviços, Hotelaria, Distribuição,
Energia e Automóvel. Detém participações financeiras estratégicas, das quais se destaca o Banco Comercial Português S.A., do qual é
fundadora e a segunda maior acionista. Presente desde 2006 no Brasil, nas áreas de Infraestrutura, Edificações, Geotecnia, Concessões
e Serviços, Incorporação, Hotelaria e Exploração de Petróleo, a Teixeira Duarte possui escritórios em Brasília, Belo Horizonte, Recife,
Rio de Janeiro e São Paulo, gerando mais de 2 mil postos de trabalho. Em 2011, o volume dos seus negócios no país alcançou cerca de
R$ 280 milhões. Em todos os projetos, os valores da Teixeira Duarte - o engenho, a eficiência, o empenho, a verdade, o compromisso,

Distribuição - Loja Maxi (Angola)

Construção - Ponte Vasco da Gama (Portugal)

Concessões e Serviços

a confiança e o respeito - são a fonte de motivação e inspiração: do cuidado colocado na concepção e no planejamento, à precisão
aplicada aos detalhes de construção e ao rigor no cumprimento de prazos, trabalhando na certeza de continuar a merecer a confiança
do mercado e, também aqui, cumprir a sua missão: “Fazer, contribuindo para a construção de um mundo melhor.”

A TEIXEIRA DUARTE NO MUNDO: África do Sul / Angola / Argélia / Brasil / Cabo Verde / China / Espanha / Marrocos / Moçambique
Namíbia /Portugal / Rússia / São Tomé e Príncipe / Venezuela

uma história de sucesso cada vez mais consolidada no brasil.
Incorporação e Construção - Family Santana (Brasil)

Geotecnia e Fundações

Hotelaria - Hotel EVA (Portugal)

Energia

MYPLACE
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Intermediação

Realização

www.myplacebrazleme.com.br

TDSP Zanzibar Empreend Imob SPE Ltda. Memorial de Incorporação registrado sob o nº 1, Matrícula 174.491, em 21/09/2012, no 8º Cartório Oficial de Registro
de Imóveis da Capital. Todas as imagens e perspectivas são meramente ilustrativas e sujeitas a alteração. Os móveis e utensílios são propostas de decoração,
de dimensões comerciais, não fazendo parte integrante 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 12721. 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 de personalização, posteriormente agendada e informada a cada comprador. (**) Aparelho grill não incluso. Opção
de Terraço Grill somente nas plantas 63m2, 64m2, 65m2 e 83m2. LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A. Rua Estados Unidos, 1.971 - Jardim América - Cep: 01427-0025
- São Paulo - CRECI SP: J-19585. Impresso em novembro/2012.
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