RUA CONEGO RAMIRO

PRAÇA BARTOLOMEU GUSMÃO

Espaço gourmet
conectado
à cozinha***

Ambiente
automatizado**

Piso em
porcelanato*

Fechamento em
pele de vidro

Água quente
em chuveiros
e torneiras dos
banheiros
(aquecimento à
gás / solar)

Água quente na
torneira da
cozinha
(aquecimento à
gás / solar)

Porta de entrada com
fechadura biométrica

Fechamento em
pele de vidro

Opção de piso
laminado nos quartos*

Rebaixamento em forro de
gesso na cozinha, área de
serviço e banheiros

Previsão de split
em todos os
quartos e sala

*Piso entregue em porcelanato na sala, quartos, circulação, cozinha e varanda, com opção de piso laminado nos quartos.
**Cada apartamento será entregue com 01 kit automação residencial sem ﬁo, compatível para um ambiente do apartamento a escolha do cliente.
***Espaço gourmet entregue com pontos de água e esgoto, ponto elétrico, ponto de gás, bancada em granito, cuba de inox e metais.
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*Piso entregue em porcelanato na sala, quartos, circulação, cozinha e varanda, com opção de piso laminado nos quartos.
**Cada apartamento será entregue com 01 kit automação residencial sem ﬁo, compatível para um ambiente do apartamento a escolha do cliente.
***Espaço gourmet entregue com pontos de água e esgoto, ponto elétrico, ponto de gás, bancada em granito, cuba de inox e metais.
****Essa opção contempla a retirada de 1(um) quarto para ampliação da sala de estar/jantar.
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*Piso entregue em porcelanato na sala, quartos, circulação, cozinha e varanda, com opção de piso laminado nos quartos.
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***Espaço gourmet entregue com pontos de água e esgoto, ponto elétrico, ponto de gás, bancada em granito, cuba de inox e metais.

Área de lazer
na cobertura com
vista panorâmica

Sauna integrada
à piscina

Área de
lazer
entregue
equipada
e decorada

Espaço
gourmet
com forno
de pizza

Pontos de
recarga
para
aparelhos
móveis

Previsão para split
no salão de festas

Fitness entregue com
piso emborrachado
contra impacto

Redução de energia:
Área comuns entregues com
lâmpadas de led

