N A T U R A L M E N T E

S E U

ALTA VISTA, UM BAIRRO DESEJADO
E CONECTADO AO QUE
A VIDA OFERECE DE MELHOR.

CONHEÇA O BAIRRO
ALTA VISTA

O bairro Alta Vista se consolidou como uma referência de qualidade
e excelente localização sob qualquer ponto de vista. De um lado, a tranquilidade
e a calmaria na porta de casa. A essência de viver em meio à natureza
em um bairro cuidadosamente planejado. Do outro, toda infraestrutura
de serviços e comércio, e as facilidades de acesso para entrar e sair
da cidade a qualquer hora pelo privilégio de estar em plena Av. 9 de Julho.
O único em Jundiaí a contar com um parque linear privativo de 600 metros,
inspirado no High Line Park de Nova York, que envolve o ambiente, oferecendo mais cor,
vida, ar puro e todos os benefícios que a natureza apresenta.
A 2 minutos da rodovia que interliga Jundiaí e São Paulo, o bairro Alta Vista é perfeito
também para quem não quer perder o que a vida moderna tem de melhor a oferecer.
Viver no Alta Vista é isso.
Seja um dos privilegiados.

HIGH LINE PARK - NY
SUNDECK WATER FEATURE AND PRESERVE, BETWEEN WEST 14TH STREET AND WEST 15TH STREET, LOOKING SOUTH

APROXIMADAMENTE
16.000 M 2 DE ÁREA
COMUM DO BAIRRO
ALTA VISTA.

F O T O R E A L D O B A I R R O A LTA V I S TA

PARQUE PRIVATIVO.

PORQUE TODA
EXCLUSIVIDADE
MERECE SER VIVIDA.
O Reserva Alta Vista traz para você a última
oportunidade de usufruir das atrações
exclusivas do Bairro Alta Vista. Sem falar
da infraestrutura privativa do condomínio,
com mais de 20 ambientes de lazer e da
conveniência de ter uma ligação privativa
e exclusiva ao maior shopping da cidade.

F O T O R E A L D O B A I R R O A LTA V I S TA

DOS MAIS PUROS ELEMENTOS NASCE
A INSPIRAÇÃO PARA CRIAR O INESPERADO.
INTEGRANDO NATUREZA E MATÉRIA DAMOS FORMA, COR E VIDA A UM NOVO MUNDO ESSENCIALMENTE RARO E EXCLUSIVO.
UM EMPREENDIMENTO ÚNICO, EM EDIÇÃO LIMITADA.
MINUCIOSO EM CADA DETALHE, PURO NAS FORMAS. SURPREENDENTE SOB QUALQUER PONTO DE VISTA.
IDEALIZADO PARA CONECTAR RAÍZES HUMANAS À NATUREZA E AO LIFESTYLE MODERNO.
CONCEBIDO PARA VALORIZAR A SUA MANEIRA DE PENSAR, SENTIR E EXPRESSAR TODAS AS SUAS CONQUISTAS.
O MELHOR DA ARQUITETURA EM HARMONIA COM A NATUREZA.

ASSISTA AO VÍDEO
#MODERNCONCEPT

BAIRRO
ALTA VISTA.

AV. 9 DE JULHO

JUNDIAÍ SHOPPING

INTERLIGAÇÃO
COM O SHOPPING*

A CERTEZA DE VIVER CONECTADO
AO QUE A VIDA OFERECE DE MELHOR.

SHOPPING JUNDIAÍ:
0 MIN.

CLUBE JUNDIAIENSE:
7 MIN.

ROD. ANHANGUERA:
2 MIN.

SUP. CARREFOUR:
7 MIN.

SUP. EXTRA:
3 MIN.

EMPÓRIO DOM OLÍVIO:
7 MIN.

COLÉGIO OBJETIVO:
4 MIN.

BEATRICE
BOULANGERIE:
7 MIN.

RESTAURANTE WIENER:
4 MIN.

O privilégio de viver em meio à natureza, na cidade com um
dos melhores IDH do estado de SP. De um lado, a tranquilidade
e a calmaria na porta de casa. Do outro, toda infraestrutura
e as facilidades de acesso para entrar e sair da cidade a qualquer
hora e em poucos minutos.

TÊNIS CLUBE JUNDIAÍ:
5 MIN.
JARDIM BOTÂNICO:
6 MIN.

BAIRRO
ALTA VISTA

Completo em opções de comércio, lazer e serviços, o bairro
Alta Vista reúne tudo aquilo que Jundiaí pode oferecer de melhor,
com alto potencial de crescimento e valorização.
Sem falar da conveniência de ter um acesso exclusivo* ao maior
shopping de Jundiaí, beneficiando-se de toda infraestrutura
de lojas, restaurantes e cinemas. A essência do Reserva Alta Vista
é a qualidade de vida. Seja um dos privilegiados.

FOTO AÉREA DO BAIRRO ALTA VISTA

ACADEMIA RUNNER:
7 MIN.
PARQUE DA CIDADE:
10 MIN.
ROD. DOS
BANDEIRANTES:
10 MIN.

ASSISTA AO VÍDEO
#LOCALIZAÇÃO

AV. 9 D E J U LH O, 3. 3 1 1 - J U N D IA Í

A 25 MIN. DE SÃO PAULO

MELHOR LOCALIZAÇÃO

SEGURANÇA

PARQUE LINEAR

ACESSO EXCLUSIVO

GRANDE POTENCIAL

E 15 MIN. DE CAMPINAS**

DE JUNDIAÍ

DUPLA

PRIVATIVO COM 600 M

AO SHOPPING*

DE VALORIZAÇÃO

(AV. 9 DE JULHO)

*PARCERIA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE O JUNDIAÍ SHOPPING E CONDOMÍNIO ALTA VISTA FIRMADA POR TEMPO INDETERMINADO. MUDANÇAS A QUALQUER MOMENTO SEM AVISO PRÉVIO.
** FONTE GOOGLE MAPS. OS MINUTOS PODEM VARIAR DE ACORDO COM O HORÁRIO DE DESLOCAMENTO.

R A RO

Aqui você encontra espaços que valorizam o bem estar, o slow living
e a qualidade de vida. Todos pensados para quem busca itens exclusivos
em um projeto único na região. Sua oportunidade de fazer parte
do sonho Alta Vista. Seja um dos privilegiados.

FA C H A D A S

PERSPECTIVA DA TORRE NATURA

PERSPECTIVA DA TORRE ACQUA

A MCAA ARQUITETOS tem muito orgulho de ter elaborado este
projeto urbanístico que formou um novo bairro, transformando
e valorizando toda uma região.
Nosso grande desafio, hoje superado, foi ter a segurança de um
condomínio fechado, com a liberdade do espaço de convivência
de uma rua de bairro, a comodidade de um shopping com acesso
exclusivo e a privacidade oferecida pelo porte de cada fase.
Uma arquitetura atemporal e atual. Um lazer espetacular
e espaços pensados nos mínimos detalhes.
O Reserva Alta Vista é o último e “mais alto” empreendimento do
conjunto. O posicionamento de suas torres foi pensado para se ter
a otimização das vistas da região e a evolução e aprimoramento
da experiência de se morar bem.
De fato, realmente exclusivo e agora, único também.
Rogerio Vasone de Castro,
Arquiteto

E N T R A D A D E P E D E S T R E E A C E S S O D E V E Í C U LO S

VIVA O QUE A VIDA TEM DE MELHOR
DE MANEIRA ÚNICA,
INTEGRADA E SEGURA.

E S PA Ç O C O N C E I T U A L

OS ELEMENTOS-SÍMBOLO DO EMPREENDIMENTO,
A PEDRA, A MADEIRA E A ÁGUA, CONVIDAM VOCÊ
A DAR UM NOVO SIGNIFICADO AO SEU TEMPO.
BEM-VINDO À EXPERIÊNCIA RESERVA ALTA VISTA.

M O D E R N O

Valorize suas raízes na natureza
sem abrir mão do lifestyle contemporâneo.

LAZER PARA
VOCÊ VIVENCIAR
OS MELHORES
MOMENTOS

LAZER EXCLUSIVO
COM MAIS DE 5.000 M2

O Reserva Alta Vista é um convite a uma
nova forma de viver. A Teixeira Duarte traz
a Jundiaí toda a sua expertise no desenvolvimento
de áreas comuns para criar o perfeito equilíbrio
entre convivência e privacidade.
Com traços contemporâneos e sofisticados,
o design do mobiliário e acabamentos trazem
elegância e personalidade única para o projeto.

Espaço Lounge: amplos e sofisticados ambientes
para celebrar suas conquistas e se divertir com
os seus amigos.

A predominância dos tons crus, neutros e
amadeirados, harmonizam com os revestimentos
em pedra, presentes pontualmente no projeto
de interiores, arquitetura e paisagismo criando
uma unicidade de linguagem.

Espaço Private: uma área exclusiva para você
e sua família aproveitarem ao máximo cada
momento juntos.

Como o próprio nome diz “RESERVA”, a ideia
foi reunir em detalhes o que uma boa “safra
de vinhos” traz em sua essência.

Outros itens exclusivos tornam este projeto
único da região: Quadra de Squash, Virtual Fitness,
Pet Care, Coworking, Wine Club e Planetoteca.

A natureza e a exclusividade traduzidas
em cada detalhe!

Claudia Albertini, Arquiteta de Interiores

IMAGEM ILUSTRATIVA.

L O U N G E F E S TA S

E S PA Ç O LO U N G E

LO U N G E G O U R M E T

CHURRASQUEIRA

O Lounge Gourmet e o Lounge Festas são dois ambientes independentes, que se integram para atender todos os tipos
de celebrações. Permite integração de ambos ambientes com a churrasqueira, ficando com aproximadamente 230 m2.
Conectados ao paisagismo através dos amplos caixilhos piso-teto, são visitados pela luz natural. A composição se torna
ainda mais completa com a possibilidade de expansão para a Churrasqueira. Um espaço perfeito, reservado para celebrar.

E S PA Ç O LO U N G E
W I N E C LU B

COWORKING

Conectado com as tendências
e envolvido pela arte.
O Coworking do Reserva Alta Vista
irá elevar a sua referência de
um ambiente de trabalho, estudos
e reuniões. Um espaço confortável,
funcional e inspirador.
Espaço moderno e acolhedor,
inspirado no vinho, apresenta
o perfeito equilíbrio entre
a tradição e o contemporâneo.
A possibilidade de expansão para
o Terraço Wine Club torna esse
espaço perfeito para recepções
e coquetéis. Bons momentos
acompanhados de uma
bela vista. Sem pressa.

CONCEITO
RESORT CLUB
Assinado pelo paisagista Benedito
Abbud, este espaço reúne todas as
qualidades de resort no seu condomínio.
Piscina infantil, piscina adulto de
25 metros com borda infinita, deck
molhado, espaço solarium e gazebos,
tudo isto num ponto elevado,
com privacidade e vista da cidade.

IMAGENS ILUSTRATIVAS.

E S PA Ç O P R I VAT E

P I S C I N A A D U LT O C O M 2 5 M E B O R D A I N F I N I TA

GAZEBOS

O projeto paisagístico do Reserva Alta Vista foi
pensado como um percurso de sensações.
Desde a chegada, uma aleia de palmeiras-imperiais
traz a imponência do jardim.
Após a entrada, temos como ponto focal um
espelho d’água negro, que reflete uma escultórica
jabuticabeira. Aqui o murmúrio das águas, faz a
trilha sonora da chegada causando surpresa. E
surpresa em paisagismo remete à sensação de beleza.
Ao lado, uma praça conceito com mobiliário de
design recebe os moradores para o acesso de uma
das torres. Mas o ponto alto é o Resort Club. As águas
da raia de 25 m se espraiam no deck molhado até
o solário, onde os moradores poderão receber os
saudáveis raios do astro-rei. A borda infinita em toda
a extensão da raia captura todo o incrível cenário
que faz jus ao nome do empreendimento:
a Alta Vista como uma Reserva especial.
O paisagismo também segue o design biofilico.
Todos os espaços de convivência são abraçados
amigavelmente pelo verde. Priorizamos as espécies
floríferas, frutíferas e aromáticas para trazer
requinte ao empreendimento.
Benedito Abbud, Paisagista

E S PA Ç O P R I VAT E
O Prime Fitness é um espaço dedicado ao mundo fitness com cerca de 175 M 2 divididos em 4 espaços: Fitness Indoor, equipado e
preparado para diversas modalidades; Fitness Outdoor; Virtual Fitness para os mais modernos e descolados; Pilates e um incrível
Mirante para quem quer relaxar e meditar ao ar livre.

PRIME FITNESS

V I RTU A L F I T N E S S

E S PA Ç O P R I VAT E

FITNESS OUTDOOR

MIRANTE

E S PA Ç O P R I VAT E
P LA N ETOTEC A
P L AY AV E N T U R A
Espaços destinados às crianças e aos jovens, segmentados para cada faixa
de idade, projetados de forma que resgatem o tempo em que se brincava
nas casas, quintais e praças, garantindo a alegria e diversão de todos.
Um tema que encanta a todos: o espaço. Na planetoteca, as crianças serão
transportadas para um mundo de fantasia, lúdico e repleto de aprendizado.
Que tal começar a aventura pela cápsula lunar?

P L AY B A B Y

Q U A D R A R E C R E AT I VA

E S PA Ç O P R I VAT E

SALÃO DE JOGOS

E S PA Ç O B E L E Z A

E S PA Ç O P R I VAT E

PET CARE
Toda a infraestrutura para que o seu melhor amigo receba os cuidados de banho e tosa, com muito carinho.

Mais uma exclusividade para
quem busca condicionamento físico
e alívio das tensões por meio de
um esporte que exige muito fôlego,
concentração, velocidade
e amplitude de movimentos.

QUADRA DE SQUASH

ILUSTRAÇÃO ARTÍSTICA DA IMPLANTAÇÃO DO BAIRRO ALTA VISTA
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Espaço Conceitual

2

Entrada de Serviço

10. Lounge Gourmet

3.

Sala Delivery

11.

Lounge Festas

4.

Praça de Chegada

12.

Apoio Lounge Festas

5.

Boulevard das Águas

13.

Churrasqueira

6.

Hall Social

14.

Terraço Wine Club

7.

Hall de Serviço

15.

Wine Club

8.

Praça das Palmeiras

16.

Apoio Wine Club

17.

Coworking

25
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A

1º SUBSOLO
Bicicletário
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A
T
S

ESPAÇO PRIVATE
18.

Sauna com Descanso

19.

Piscina Adulto com 25 m
e Borda Infinita

20. Deck Molhado
21.

Piscina Infantil

22. Solarium
23. Gazebos
24. Mirante
25. Fitness Outdoor
26. Fitness Indoor
27. Virtual Fitness

32

33

AV. 9 DE JULHO

9.

29
31

JUNDIAÍ SHOPPING

Portaria com Pulmão Social

26

7

34
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1.

6

6
1

28

ESPAÇO LOUNGE

Oficina

28. Pilates
29. Espaço Beleza
30. Jogos
31.

Depósito

Planetoteca

32. Play Baby
33. Play Aventura

I
N
U

2º SUBSOLO
Quadra de Squash com Estar

Pet Care

34. Quadra Recreativa

ATE M P O R A L

Autenticidade e equilíbrio nas escolhas que promovem
o conceito de slow living. Uma proposta de vida sem relação com o tempo,
mas ligada ao que há de mais importante para nós.

IMAGEM ILUSTRATIVA.

SINTA-SE NUMA
VERDADEIRA CASA
Um apartamento para você se
sentir numa verdadeira casa, com
opções de plantas que incluem
living ampliado, home office,
terraço gourmet, cozinhas amplas
e espaçosas suítes.
As plantas do Reserva oferecem
uma proposta de layout eficiente,
proporcionando elevado
aproveitamento de área útil.

IMAGEM ILUSTRATIVA.

L I V I N G A M P L I A D O D O A P TO . D E 1 52 M 2

S U Í T E M A S TS EURÍ TAEMMP A
L ISATDE A
R D O A P TO . D E 1 52 M 2

TERRAÇO GOURMET DO 152 M2

O Reserva Alta Vista traz uma planta de apartamento equilibrada,
onde a perfeita setorização entre a área íntima e área social privilegia
a vida em família, sem deixar de lado o conforto e funcionalidade.
Um apartamento que traz como um dos seus destaques, o conceito
Terraço Gourmet integrado ao living e à cozinha (unidades de 152 m2).

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO APTO.

152 M

2

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO APTO.

Torre
Acqua

APTO. TIPO | 4 DORMS. (2 SUÍTES)

Torre
Natura

4

1

2

4

3
175 m

2

1

152 M

2

Torre
Acqua

APTO. OPÇÃO LIVING AMPLIADO | 3 SUÍTES

Torre
Natura

4

4

3

2

3

152 m2

Fechadura digital
(kit opcional***)

Espaço
para adega

2

4

3
175 m2

1

4

Infraestrutura para futura instalação de
ar-condicionado tipo split no living e em
todos os dormitórios (kit opcional***)
Persiana de enrolar com
possibilidade de automação
(kit opcional***)

1

2

152 m2

Infraestrutura para futura instalação de
ar-condicionado tipo split no living e em todos
os dormitórios (kit opcional***)

RUA PAUL PERCY HARRIS

Persiana de enrolar com
possibilidade de automação
(kit opcional***)

Depósito Reversivo
(opção Mesa Breakfast)

Fechadura digital
(kit opcional***)

Living ampliado
(opção dormitório
reversível)

RUA PAUL PERCY HARRIS

Depósito reversivo
(opção Mesa Breakfast)

Fechadura digital
(kit opcional***)

Fechadura digital
(kit opcional***)
Amplo closet na suíte 03

Ampla área de serviço
de 8,30 m2

Closet ampliado
e espaçoso

Misturador de
água quente

Persiana de enrolar com
possibilidade de automação
(kit opcional***)

Infraestrutura para
coifa na cozinha

Ampla área de serviço
de 8,30 m2

Closet ampliado
e espaçoso

Misturador de
água quente

Persiana de enrolar com
possibilidade de automação
(kit opcional***)

Infraestrutura para
coifa na cozinha

Área para equipamento
de ar-condicionado

Área para equipamento
de ar-condicionado

Churrasqueira a carvão
(kit opcional***)

Persiana de enrolar com
possibilidade de automação
(kit opcional***)

Persiana de enrolar
com possibilidade
de automação
(kit opcional***)
Dormitório reversível
(Opção living ampliado)

Terraço gourmet
integrado ao living
e à cozinha

Ampla porta balcão
Para acesso ao terraço

Ilustração artística da planta tipo de 152 m2. Metragem inclui depósito privativo de 4 m2. Imagens meramente ilustrativas sujeitas a alteração. Os móveis e utensílios são propostas de decoração com dimensões comerciais, não fazendo parte da unidade autônoma e áreas comuns do empreendimento. Os materiais de acabamento serão entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas nas plantas foram calculadas de acordo com a NBR
12.721. As cotas são medidas face a face das paredes e poderão sofrer pequenas alterações na execução da obra. Os pontos e medidas exatas de vigas, pilares, bancadas, louças, instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução. As espessuras das paredes e os elementos da fachada constantes no projeto de arquitetura poderão sofrer pequenas variações
por razões de ordem técnica ou arquitetônica ou atendimento das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos. ***Os kits opcionais possuem valores adicionais a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada com cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão incluídas no memorial descritivo.

Churrasqueira a carvão
(kit opcional***)

Persiana de enrolar com
possibilidade de automação
(kit opcional***)
Prime suíte master | Espaçosa
suíte master com closet (18 m2)

Persiana de enrolar
com possibilidade
de automação
(kit opcional***)

Terraço gourmet integrado
ao living e à cozinha

Ampla porta-balcão
para acesso ao terraço

Ilustração artística da planta ampliada de 152 m2. Metragem inclui depósito privativo de 4 m2. Imagens meramente ilustrativas sujeitas a alteração. Os móveis e utensílios são propostas de decoração com dimensões comerciais, não fazendo parte da unidade autônoma e áreas comuns do empreendimento. Os materiais de acabamento serão entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas nas plantas foram calculadas de acordo com a
NBR 12.721. As cotas são medidas face a face das paredes e poderão sofrer pequenas alterações na execução da obra. Os pontos e medidas exatas de vigas, pilares, bancadas, louças, instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução. As espessuras das paredes e os elementos da fachada constantes no projeto de arquitetura poderão sofrer pequenas variações por razões de ordem técnica ou arquitetônica
ou atendimento das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos. ***Os kits opcionais possuem valores adicionais a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada com cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão incluídas no memorial descritivo.

L I V I N G A M P L I A D O D O A P TO . D E 1 7 5 M 2

S U Í T E M A S T E R A M P L I A DA D O A P TO . D E 1 7 5 M 2

TERRAÇO GOURMET DO 175 M2

O PROJETO DO
RESERVA ALTA
VISTA CONTEMPLA
AMPLAS SACADAS,
PROPORCIONANDO
ELEVADA INCIDÊNCIA
DE LUZ NATURAL
E VENTILAÇÃO,
FAVORECENDO
A QUALIDADE DE
VIDA AO MORADOR.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO APTO.

175 M

2

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO APTO.

Torre
Acqua

APTO. TIPO | 4 DORMS. (4 SUÍTES)

Torre
Natura

4

1

1

2

4

3
175 m2

175 M2

Torre
Acqua

1

APTO. OPÇÃO LIVING AMPLIADO | 3 SUÍTES

Torre
Natura

4

Fechadura digital
(kit opcional***)

Infraestrutura para
coifa na cozinha

Ampla área de serviço
de 3,70 m2

4
1

3
175 m

2

4

4

3

2

2

Fechadura digital
(kit opcional***)

152 m2

Infraestrutura para
coifa na cozinha

Infraestrutura para
coifa na cozinha

3

2

152 m2

Ampla área de serviço de 3,70 m2

RUA PAUL PERCY HARRIS

RUA PAUL PERCY HARRIS

Área para equipamento
de ar-condicionado

Área para equipamento
de ar-condicionado

Persiana de enrolar com
possibilidade de automação
(kit opcional***)

Persiana de enrolar com
possibilidade de automação
(kit opcional***)
Minibar ou Aadega (opção
depósito reversivo)

Depósito reversivo (opção
minibar ou adega)

Espaço para armários
Espaço para armários

Persiana de enrolar com
possibilidade de automação
(kit opcional***)

Infraestrutura para futura
automação de som, iluminação e
ar-condicionado no living e suíte
master (kit opcional***)

Persiana de enrolar com
possibilidade de automação
(kit opcional***)

Infraestrutura para futura
automação de som, iluminação e
ar-condicionado no living e suíte
master (kit opcional***)

Prime closet
Closet espaçoso

Prime suíte master
espaçosa suíte master
com closet (15 m2)
Terraço Integrado ao Living
com churrasqueira a carvão
(kit opcional***)

Terraço Integrado ao living
com churrasqueira a carvão
(kit opcional***)

Banheiro
master prime

Ampla porta-balcão
para acesso ao terraço

Persiana de enrolar com
possibilidade de automação
(kit opcional***)

Ampla porta-balcão
para acesso ao terraço
Dormitório reversível
(opção living ampliado)

Persiana de enrolar com
possibilidade de automação
(kit opcional***)

Ilustração artística da planta tipo de 175 m2. Metragem inclui depósito privativo de 4 m2. Imagens meramente ilustrativas sujeitas a alteração. Os móveis e utensílios são propostas de decoração com dimensões comerciais, não fazendo parte da unidade autônoma e áreas comuns do empreendimento. Os materiais de acabamento serão entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas nas plantas foram calculadas de acordo com a NBR
12.721. As cotas são medidas face a face das paredes e poderão sofrer pequenas alterações na execução da obra. Os pontos e medidas exatas de vigas, pilares, bancadas, louças, instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução. As espessuras das paredes e os elementos da fachada constantes no projeto de arquitetura poderão sofrer pequenas variações
por razões de ordem técnica ou arquitetônica ou atendimento das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos. ***Os kits opcionais possuem valores adicionais a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada com cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão incluídas no memorial descritivo.

Living ampliado
(opção dormitório reversível)

Espaçosa
banheira

Persiana de enrolar compossibilidade
de automação (kit opcional***)

Cuba
dupla

Persiana de enrolar com
possibilidade de automação
(kit opcional***)

Ilustração artística da planta ampliada de 175 m2. Metragem inclui depósito privativo de 4 m2. Imagens meramente ilustrativas sujeitas a alteração. Os móveis e utensílios são propostas de decoração com dimensões comerciais, não fazendo parte da unidade autônoma e áreas comuns do empreendimento. Os materiais de acabamento serão entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas nas plantas foram calculadas de acordo com a
NBR 12.721. As cotas são medidas face a face das paredes e poderão sofrer pequenas alterações na execução da obra. Os pontos e medidas exatas de vigas, pilares, bancadas, louças, instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução. As espessuras das paredes e os elementos da fachada constantes no projeto de arquitetura poderão sofrer pequenas variações por razões de ordem técnica ou arquitetônica
ou atendimento das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos. ***Os kits opcionais possuem valores adicionais a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada com cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão incluídas no memorial descritivo.

O VERDADEIRO
CONCEITO TRIPLEX

E XC LU S I VO

Plantas com excelência e
lazer exclusivo integrado
para poucos privilegiados.
O Reserva Alta Vista apresenta
a Jundiaí o conceito único
e diferenciado de triplex.
Planta totalmente setorizada
em dormitórios, convívio
social e lazer, com 4 suítes
espaçosas, todas com amplo
espaço para armários e área
de estudo e trabalho. E ainda,
banheiros com ventilação
natural e caixilhos amplos, que
permitem maior ventilação
e incidência de luz natural.
Tudo coroado por um living
com frente de sala ampla.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO APTO.

PISO INFERIOR

PISO INTERMEDIÁRIO

PISO SUPERIOR

Torre
Natura

4

1

3

2

1

2

4

3

RUA PAUL PERCY HARRIS

TRIPLEX DE
2

419 M

O projeto do triplex de 419 m2 prevê uma
setorização perfeita entre área íntima
e social. Destacando-se o privilégio
de ter dois pavimentos com acesso
pelo elevador social.

Espaço gourmet com possibilidade
de instalar churrasqueira a carvão
(kit churrasqueira)

Terraço privativo da sala

Acesso em dois níveis:
• Triplex inferior (privativo)
• Triplex intermediário (visitas)

Acesso em dois níveis:
• Triplex inferior (privativo)
• Triplex intermediário (visitas)

Pavimento único de dormitórios
e totalmente privado

Área de serviço reservada dos
ambientes de convívio social

Suíte master de 23 m2
com closet Sr. e Sra.

Suíte master com
terraço privativo

Sala de jantar e living com 47 m2
Banheiro amplo
com 7 m2

Sala íntima

Terraço coberto e
descoberto com
39 m2

Espaço living com
3,50 m de pé-direito

Terraços amplos com diversas
possibilidades de ambientes

Piscina
2,10 x 3,70 m

Terraço descoberto amplo
e totalmente privado
com 82 m2

Ilustração artística da planta triplex de 419 m2. Imagens meramente ilustrativas sujeitas a alteração. Metragem inclui depósito privativo de 4 m2. Os móveis e utensílios são propostas de decoração com dimensões comerciais, não fazendo parte da unidade autônoma e áreas comuns do empreendimento. Os materiais de acabamento serão entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas nas plantas foram calculadas de acordo com a NBR
12.721. As cotas são medidas face a face das paredes e poderão sofrer pequenas alterações na execução da obra. Os pontos e medidas exatas de vigas, pilares, bancadas, louças, instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução. As espessuras das paredes e os elementos da fachada constantes no projeto de arquitetura poderão sofrer pequenas variações por razões de ordem técnica ou arquitetônica
ou atendimento das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos. ***Os kits opcionais possuem valores adicionais a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada com cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão incluídas no memorial descritivo.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO APTO.
Torre
Acqua

PISO INFERIOR

PISO INTERMEDIÁRIO

PISO SUPERIOR

Torre
Natura

4

1

2

4

3

1

4

3

Cozinha ampla com
mesa breakfast
Área de serviço reservada
dos ambientes de
convívio social

TRIPLEX DE
2

473 M

WC exclusivo Sr.

RUA PAUL PERCY HARRIS

Espaço gourmet com possibilidade
de instalar churrasqueira a carvão
(kit churrasqueira)
Terraço descoberto
amplo e totalmente
privado com 91 m2

Espaço Living com
3,50 m de pé-direito

Suíte Máster com
38 m2 Closet Sr. e Sra.

2

Sala íntima

Acesso em dois níveis:
Triplex inferior (privativo)
Triplex intermediário
(visitas)

O projeto do triplex de 437 m2 destaca-se
pelas amplas suítes e pela nobreza do
seu living. Sem falar da conveniência
de ter dois pavimentos com acesso
pelo elevador social.

Pavimento único
de dormitórios e
totalmente privado.

Sala de jantar e
Living com 48 m2
Suítes com acesso à terraços
com usos versáteis.

WC exclusivo Sra.

Suíte master com
terraço privativo

Acesso em dois níveis:
Triplex inferior (privativo)
Triplex intermediário (visitas)

Terraços amplos com diversas
possibilidades de ambiente

Terraço coberto e
descoberto com 52 m2

Piscina – 2,10 x 3,70 m

Ilustração artística da planta triplex de 473 m2. Metragem inclui depósito privativo de 4 m2. Imagens meramente ilustrativas sujeitas a alteração. Os móveis e utensílios são propostas de decoração com dimensões comerciais, não fazendo parte da unidade autônoma e áreas comuns do empreendimento. Os materiais de acabamento serão entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas nas plantas foram calculadas de acordo com a NBR
12.721. As cotas são medidas face a face das paredes e poderão sofrer pequenas alterações na execução da obra. Os pontos e medidas exatas de vigas, pilares, bancadas, louças, instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução. As espessuras das paredes e os elementos da fachada constantes no projeto de arquitetura poderão sofrer pequenas variações por razões de ordem técnica ou arquitetônica
ou atendimento das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos. ***Os kits opcionais possuem valores adicionais a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada com cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão incluídas no memorial descritivo.

UM PROJETO DIFERENTE DE TODOS MERECE DIFERENCIAIS QUE FACILITAM
O DIA A DIA E VALORIZAM O SEU INVESTIMENTO.
DIFERENCIAIS MODERN LIFESTYLE
LAZER MODERNO
Diferenciados espaços de lazer com conceitos
modernos como Wine Club, Squash e Piscina
Resort Club, que combinam o conceito
contemporâneo do modern lifestyle em
sinergia com um refinado projeto de
interiores e paisagismo.

PRIME SPACES
Contempla modalidades do mundo fitness
como Fitness Indoor, Fitness Outdoor, Virtual
Fitness e Pilates; totalizando aproximadamente
175 m² de Fitness. Além disso, há um local
totalmente dedicado aos cuidados do seu pet –
Pet Care, e um lúdico espaço para os pequenos
se divertirem, chamado de Planetoteca,
e um Mirante para relaxar ao ar livre.

BAIRRO ALTA VISTA & JUNDIAÍ SHOPPING
Bairro privativo com um parque linear de 600 m
em torno do empreendimento, que contempla mais
de 20 itens de lazer. Com uma interligação direta
ao Jundiaí Shopping, exclusiva para moradores
Alta Vista, o bairro beneficia-se das áreas
de lazer e conveniência do espaço.

LOCALIZAÇÃO PRIME

INTELLIGENCE & TECHNOLOGY

Localizado na melhor parte de Jundiaí, na
Av. 9 de Julho, próximo às melhores opções de
comércios e serviços e às principais rodovias
que interligam Jundiaí as cidades de São Paulo
e Campinas (Anhanguera: 2 min. /Bandeirantes:
10 min.), estando a 25 min. de São Paulo e
a 15 min. de Campinas. Fonte: Google Maps.

O projeto foi pensado para pessoas modernas
e conectadas, trazendo novidades como
controle de acesso nos elevadores sociais
através de biometria, infraestrutura para
recarga de carro elétrico e infraestrutura para
sonorização no Wine Club e no Festas.

PLANTA EFICIENTE E EQUILIBRADA

MODERN CONCEPT

Uma planta espaçosa e eficiente que conta
com opções variadas de até 4 suítes, terraço
gourmet e cozinha espaçosa com conceito
de casa. Os espaços privilegiam a vida em
família, com conforto e funcionalidade.
As plantas foram pensadas para possibilitar
diversas opções de ambientes de qualidade
para home-office.

Um projeto pensado para pessoas modernas que
procuram a essência das raízes da natureza sem
abrir mão de um lifestyle moderno. O projeto
tem características que buscam conectar
o morador com a natureza: a pedra, a água,
a madeira e o paisagismo exuberante.
Ao mesmo tempo pensado para desacelerar,
vivendo valores inspirados no simples e real,
seguindo um conceito Slow Living.

MADE4YOU

FACILITIES
RESORT CLUB

UNIDADES TRIPLEX

WI-FI

Conceito resort com vista única para o horizonte de
Jundiaí: piscina adulto com 25 m e borda infinita,
deck molhado, solarium e espaço com gazebos que
trazem muito mais requinte ao ambiente, além de
estar elevada a mais de 12 m em relação ao nível
da rua. O espaço também conta com uma piscina
infantil para diversão dos pequenos.

As unidades triplex do Reserva Alta Vista trazem
os quartos e sala íntima no andar inferior, área de
estar no andar intermediário, piscina e espaço
para confraternizar no andar superior.

Infraestrutura para WI-FI no fitness indoor, virtual
fitness e coworking.

SETORIZAÇÃO LAZER

Projeto pensado com sistema de dupla portaria.

TEENS EXTREME
Espaços diferenciados que proporcionam
entretenimento e descompressão para jovens
e crianças, como Jogos, Planetoteca, Quadra
Recreativa, Play Aventura e Play Baby.

AMBIENTES INTEGRADOS E ILUMINADOS
Aproximadamente 230 m² de áreas integráveis
para recepções memoráveis, que contam com
Lounge Festas, Lounge Gourmet e que se
expandem ao paisagismo e à churrasqueira
através de seus amplos caixilhos piso-teto.

PAISAGISMO
Com a fusão dos elementos da natureza e
integração entre paisagismo e áreas comuns,
o Reserva Alta Vista propõe um conceito
que conecta as raízes da essência humana.

PROJETISTAS

Lazer completo divididos entre Espaço Lounge
e Espaço Private.

SISTEMA DE ENERGIA
AUTOMAÇÃO
As unidades autônomas do Reserva Alta Vista
contemplam infraestrutura para futura automação
de ar-condicionado, som, iluminação e a instalação
completa de persianas automatizadas em todos
os dormitórios (***kit opcional).

AR-CONDICIONADO LAZER

Grupo gerador para atender áreas comuns
e elevador de serviço.

BICICLETÁRIO
Espaço dedicado para bicicletas no pavimento
de garagem.

Infraestrutura para ar condicionado no Fitness
Indoor, Virtual Fitness, Pilates, Lounge Festas,
Lounge Gourmet, Wine Club e Coworking.

ESTACIONAMENTO PRIVATIVO

COZINHA COM COIFA

Vagas de garagem determinadas
e vinculadas às unidades.

Cozinha com infraestrutura para coifa.

KIT CHURRASQUEIRA

SUÍTE MASTER

Plantas com terraço gourmet (Torre Natura) que
proporcionam acesso direto à cozinha, e contemplam
churrasqueira a carvão (***kit opcional).

Suíte Master com closet e infraestrutura
para banheira (para opção de planta do
banheiro ampliado).

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

SEGURANÇA

SUSTENTABILIDADE
ILUMINAÇÃO NATURAL

ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM LED

DUAL FLUX

Caixilhos amplos permitem maior entrada de
iluminação natural, garantindo mais qualidade
no seu lazer.

Nos ambientes internos do lazer.

Vasos sanitários com dual flux nos apartamentos
e áreas comuns.

SENSOR DE PRESENÇA

TEMPORIZADOR

Nos halls e escadas de serviço.

Nas torneiras das áreas comuns.

01.

100 ANOS DE HISTÓRIA

02.

PRESENTE NO BRASIL DESDE 2006 COM A INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA,
A TEIXEIRA DUARTE ORGULHA-SE DA SUA TRAJETÓRIA DE SUCESSO, QUE CONTA

03.

COM O LANÇAMENTO DE MAIS DE 2.220 UNIDADES RESIDENCIAIS,
17 EMPREENDIMENTOS ENTREGUES E CERCA DE 10 EM DESENVOLVIMENTO,
ALÉM DE LANÇAMENTOS PRESENTES EM BAIRROS VALORIZADOS DO BRASIL.

ALÉM DE INCORPORADORA, A TEIXEIRA DUARTE ATUA NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS
DE NEGÓCIOS: CONSTRUÇÃO, CONCESSÕES E SERVIÇOS, HOTELARIA, DISTRIBUIÇÃO

04.

05.

E AUTOMÓVEL. A SERIEDADE E A CREDIBILIDADE SÃO REFLETIDAS EM CADA
PROJETO, ASSIM COMO OS VALORES ESTRUTURAIS DA EMPRESA. COM VONTADE
E CONVICÇÃO, A TEIXEIRA DUARTE CONSTRÓI EM CADA DETALHE A SUA MISSÃO
DE “FAZER, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO MELHOR”.

06

FRUTO DA SUA COMPETÊNCIA TÉCNICA E DO ELEVADO PADRÃO DE QUALIDADE
DE SEU TRABALHO, HÁ QUASE CEM ANOS, A TEIXEIRA DUARTE É RECONHECIDA
COMO REFERÊNCIA NOS SETORES NOS QUAIS ATUA.
01.

JULIS NYERERE 130 - MOÇAMBIQUE

02. RETRATO PINHEIROS - BRASIL
03. LAGOAS PARK - PORTUGAL
04. QUARTIER CAMPO BELO - BRASIL
05. PONTE DE ALCACER - PORTUGAL
TDSP – Alta Vista III Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Memorial de Incorporação registrado sob o nº R-11 da matrícula 170.884 em 07/12/2020. Todas as imagens deste impresso são meramente ilustrativas, sujeitas a alteração. Todas as metragens incluem depósito privativo de 4 m2. As áreas comuns do
empreendimento serão entregues equipadas e decoradas de acordo com o projeto de decoração e memorial descritivo. Os móveis e utensílios são propostas de decoração com dimensões comerciais, não fazendo parte da unidade autônoma e áreas comuns do empreendimento. Os materiais de acabamento serão
entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas nas plantas foram calculadas de acordo com a NBR 12.721. As cotas são medidas face a face das paredes e poderão sofrer pequenas alterações na execução da obra. Os pontos e medidas exatas de vigas, pilares, bancadas, louças,
instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução. As espessuras das paredes e os elementos da fachada constantes no projeto de arquitetura poderão sofrer pequenas variações por razões de ordem técnica ou arquitetônica ou atendimento
das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos. A vegetação entregue será composta de plantas bem formadas, conforme especificado no projeto executivo de paisagismo, sendo suas imagens a representação da fase adulta das espécies. (*) Parceria de interligação entre o Jundiaí shopping e
condomínio Alta Vista firmada por tempo indeterminado. Mudanças a qualquer momento sem aviso prévio. (**) Fonte: Google Maps. Os minutos podem variar de acordo com o horário de deslocamento. (***) Os kits opcionais possuem valores adicionais a serem contratados na data da personalização, posteriormente
agendada com cada comprador. Churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão inclusas no memorial descritivo. Fernandez Mera Negócios Imobiliários: Rua Anchieta, 573 – Sala 92 (Edifício Capri) – Centro, Jundiaí – SP – CEP: 13201-804 – (11) 4583-4111 – CRECI: 17.630-J.

06. TOWERPLAZA - PORTUGAL
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REALIZAÇÃO

