






























LOCALIZAÇÃO

LAGOA
Fonte da Saudade

Carvalho Azevedo 
- rua exclusiva 

- sem saída
- parte baixa

200 m da Lagoa



Stand ARES LAGOA



TIPOLOGIAS

Residencial Multifamiliar composto de :

Térreo, 1º pavimento, 2º pavimento, 3º pavimento e Dependências

12 unidades

COBERTURAS       4 unidades      214 a 265 m2        3 suítes

GARDENS              3 unidades      136 a 226 m2        3 suítes

APARTAMENTO 101     1 unidade      132 m2        3 suítes

APARTAMENTOS 2º andar 4 unidades      106 a 132 m2         3 suítes

Todas as Salas com 5 m de largura

Varanda Gourmet e churrasqueiras

Box no térreo



PERSPECTIVA ILUSTRADA DA FACHADA



PERSPECTIVA ILUSTRADA DA FACHADA



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO LOBBY



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO LOBBY





PERSPECTIVA ILUSTRADA DA SALA DO APARTAMENTO 101







PERSPECTIVA ILUSTRADA DA SUÍTE DO APARTAMENTO 103

No limite dos fundos e laterais do terreno, haverá execução de muro de contenção com altura total variando entre 8 e 13 m medidos em relação ao 
piso do 1º pavimento até o topo do muro, além da execução de tirantes com espaçamento de 1,5 m entre eles. Os layouts dos terraços dos 
apartamentos 103 e 104 poderão sofrer variações decorrentes da execução dos muros de contenção nos limites do terreno. As vegetações e 
paisagismo aplicados nos muros  dos terraços dos apartamentos 103 e 104 são meramente sugestivos.



PERSPECTIVA ILUSTRADA DA SALA DO APARTAMENTO 104
No limite dos fundos e laterais do terreno, haverá execução de muro de contenção com altura total variando entre 8 e 13 m medidos em relação ao 
piso do 1º pavimento até o topo do muro, além da execução de tirantes com espaçamento de 1,5 m entre eles. Os layouts dos terraços dos 
apartamentos 103 e 104 poderão sofrer variações decorrentes da execução dos muros de contenção nos limites do terreno. As vegetações e 
paisagismo aplicados nos muros  dos terraços dos apartamentos 103 e 104 são meramente sugestivos.



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO TERRAÇO DO APARTAMENTO 104No limite dos fundos e laterais do terreno, haverá execução de muro de contenção com altura total variando entre 8 e 13 m medidos em relação ao piso do 1º pavimento até o 
topo do muro, além da execução de tirantes com espaçamento de 1,5 m entre eles. Os layouts dos terraços dos apartamentos 103 e 104 poderão sofrer variações decorrentes da 
execução dos muros de contenção nos limites do terreno. As vegetações e paisagismo aplicados nos muros  dos terraços dos apartamentos 103 e 104 são meramente sugestivos.



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO TERRAÇO DO APARTAMENTO 104

No limite dos fundos e laterais do terreno, haverá execução de muro de contenção com altura total variando entre 8 e 13 m medidos em relação ao 
piso do 1º pavimento até o topo do muro, além da execução de tirantes com espaçamento de 1,5 m entre eles. Os layouts dos terraços dos 
apartamentos 103 e 104 poderão sofrer variações decorrentes da execução dos muros de contenção nos limites do terreno. As vegetações e 
paisagismo aplicados nos muros  dos terraços dos apartamentos 103 e 104 são meramente sugestivos.



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO TERRAÇO DO APARTAMENTO  104

No limite dos fundos e laterais do terreno, haverá execução de muro de contenção com altura total variando entre 8 e 13 m medidos em relação ao 
piso do 1º pavimento até o topo do muro, além da execução de tirantes com espaçamento de 1,5 m entre eles. Os layouts dos terraços dos 
apartamentos 103 e 104 poderão sofrer variações decorrentes da execução dos muros de contenção nos limites do terreno. As vegetações e 
paisagismo aplicados nos muros  dos terraços dos apartamentos 103 e 104 são meramente sugestivos.





PERSPECTIVA ILUSTRADA DA DEPENDÊNCIA DA COBERTURA 304



























Imagem preliminar, sujeito a alteração



















APARTAMENTO ÁREA VAGAS

101 132,73m² 1

102 136,31m² 1

103 174,19m² 2

104 226,04m² 2

201 132,73m² 1

202 122,84m² 1

203 106,87m² 1

204 123,01m² 1

301 265,46m² 2

302 246,84m² 2

303 214,28m² 2

304 263,74m² 2

Cob. DuplexApart. GardenApart. Gourmet




