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No coração da Zona Sul carioca, Laranjeiras 

possui o ambiente ideal para a construção 

da nova história da sua vida. Reunindo 

prédios históricos, opções diversificadas de 

lazer e comércio, ótimos colégios e total 

infraestrutura, o bairro possui tradição e é 

reconhecido entre as melhores opções para 

se morar no Rio de Janeiro. 

adicioNe LeveZa, 
pRaticidade 

e beLeZa 
À Sua vida.

      Fotos meramente ilustrativas
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Rua peReiRa da SiLva

arborizada, silenciosa e tranquila, a rua do 

Formidable não poderia ser melhor: a poucos 

metros do majestoso e bem conservado 

parque Guinle e da Rua das Laranjeiras.

escolhido pela princesa isabel 

para sua residência, Laranjeiras 

é um dos bairros mais 

tradicionais da cidade e possui 

a história do Rio de Janeiro 

impressa em suas fachadas, 

parques e ruas.

modeRNidade doS 
diaS atuaiS com 
a tRadição de 
um doS pRimeiRoS 
baiRRoS do Rio.

Fotos da região

Foto da região
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o consolidado comércio e 

inúmeras opções de serviços, 

bancos, faculdades e colégios 

se encontram a apenas 

poucos metros do Formidable, 

na rua das Laranjeiras. além 

de ficar a apenas 12 minutos a 

pé da estação de metrô.

uma RaRa 
opoRtuNidade 
em um eNdeReço 
pRiviLeGiado de 
LaRaNJeiRaS.
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Fotos da região

Mapa meramente ilustrativo com distâncias alteradas
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muita 
excLuSividade 

e coNFoRto 
em apeNaS 22 

apaRtameNtoS de 
2 e 3 quaRtoS.

unindo elegância com inteligência, 

as plantas do Formidable foram 

projetadas para otimizar os 

ambientes e proporcionar um dia a 

dia muito mais confortável.

Perspectiva meramente ilustrativa da fachada



SuSteNtabiL idade

Reúso de águas 
pluviais

Bicicletário com 
carregador de 
bicicleta elétrica

Carregador de 
carro elétrico

SeGuRaNça

tecNoLoGia

Visualização 
remota ao sistema 
de acesso

Iluminação LED com sensor  
de presença nas áreas comuns

Duplo controle de 
acesso com eclusa 
de segurança

Internet nas áreas comuns

Câmeras de 
segurança

Monitoramento 
das áreas comuns

Fotos meramente ilustrativas



piscina/Spa e Sauna: três opções 

exclusivas para relaxar em 

qualquer época do ano.

p iSciNa 
Spa &
SauNa

ReLaxameNto

Perspectiva meramente ilustrativa da piscina/spa

Foto meramente ilustrativa



um espaço dedicado para 

a diversão da criançada a 

apenas poucos passos

do seu apartamento. 

pLay

diveRSão

Perspectiva meramente ilustrativa do play

Foto meramente ilustrativa



coNFRateRNiZação

o espaço gourmet do Formidable é o 

ambiente ideal para reunir seus amigos 

e para curtir deliciosos encontros.

GouRmet

Perspectiva meramente ilustrativa do espaço gourmet

Foto meramente ilustrativa



o seu dia a dia fica ainda mais 

prático com o armário de 

ferramentas compartilhadas no 

subsolo do seu prédio.

deixe sua bike no bicicletário e 

ganhe agilidade e mais conforto 

para seus passeios ao ar livre.

b ic icLetÁRiotooL box

pRaticidade mobiL idade

Fotos meramente ilustrativas Fotos meramente ilustrativas



ecLuSa de 
SeGuRaNçavocê e Sua 

FamíLia
dupLameNte 
pRoteGidoS

para ter mais segurança entre 

moradores e visitantes, o Formidable 

Laranjeiras possui dois portões de acesso, 

conectados à portaria com sistema de 

segurança 24h.
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1

2

3

4

dupLa SeGuRaNça

LaZeR excLuSivo
maSteRpLaN

 1. piSciNa/Spa

2. pLay

3. eSpaço GouRmet

4. SauNa

Fotos meramente ilustrativas
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pLaNtaS que 
combiNam o 

meLhoR do deSiGN 
com a pRaticidade 
que você pReciSa 
paRa Sua FamíLia.

apaRtameNtoS 
e pLaNtaS

Fotos meramente ilustrativas



as plantas do Formidable prezam 

pelo conforto e boa circulação de 

ar e iluminação nos apartamentos. 

SaLa

coNFoRto

Perspectiva meramente ilustrativa da sala

Foto meramente ilustrativa



a opção de cozinha gourmet* 

transforma a sua sala em 

um ambiente muito mais 

abrangente, integrando duas 

das mais importantes áreas de 

convivência do apartamento.

maiS eSpaço
paRa você

comodidade

 *opção cozinha gourmet disponível nas unidades 306, 403 e 406.

Perspectiva meramente ilustrativa da sala col. 3

Foto meramente ilustrativa



trazendo mais privacidade para a 

área íntima do seu apartamento, o 

Formidable possui uma espaçosa suíte.

Suíte

deScaNSo

Perspectiva meramente ilustrativa da suíte

Foto meramente ilustrativa
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3 quartos
área privativa - 106,49m2

2 quartos (com possibilidade de espaço multiuso)
área privativa - 106,49m2
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2 quartos (com possibilidade de espaço multiuso)
área privativa - 92,32m2 

área externa com direito de uso exclusivo - 31,90m2 

 2 quartos (com possibilidade de espaço multiuso) 
área privativa - 105,57m2
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 2 quartos
área privativa - 77,96m2

 2 suítes
área privativa - 73,34m2
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2 suítes (com possibilidade de espaço multiuso)
área privativa - 86,12m2

 2 suítes
área privativa - 76,24m2



memoRiaL
deScRitivo

trabalhamos para garantir a satisfação plena de nossos 

clientes e colaboradores, visando à segurança dos 

trabalhadores e à preservação do meio ambiente. 

empenhamo-nos com afinco na manutenção das metas, 

prazos e custos para que nossos clientes tenham a 

expectativa de seus investimentos atendida. 

o desejo constante pelo crescimento, inovação técnica 

e aperfeiçoamento gerencial nos permite, além da 

capacitação profissional, também a redução de resíduos 

nas obras, reafirmando nosso compromisso com a 

sociedade e minimizando o impacto ambiental.

GRaNdeS obRaS maRcadaS peLa quaLidade,
iNovação e SeGuRaNça.

memoRiaL deScRitivo
cozinha
 Áreas privativas (unidades 306, 403 e 406):
 Salas / circulações / quartos / varandas 
            piso: porcelanato
 parede: pintura acrílica
 teto: Rebaixo em gesso com pintura pva
 Rodapé: poliestireno
cozinhas 
 piso: porcelanato
 parede: cerâmica
 teto: Rebaixo em gesso com pintura pva
banheiros 
 piso: cerâmica
 parede: cerâmica
 teto: Rebaixo em gesso com pintura pva
Lavabos 
 piso: cerâmica
 parede: pintura acrílica
 teto: Rebaixo em gesso com pintura pva

Áreas privativas (demais unidades):
 Salas / circulações / quartos / varandas 
 piso: porcelanato
 parede: pintura acrílica
 teto: Rebaixo em gesso com pintura pva
 Rodapé: poliestireno
cozinhas 
 piso: cerâmica
 parede: cerâmica
 teto: Rebaixo em gesso com pintura pva
banheiros 
 piso: cerâmica
 parede: cerâmica
 teto: Rebaixo em gesso com pintura pva
Lavabos 
 piso: cerâmica
 parede: pintura acrílica
 teto: Rebaixo em gesso com pintura pva
Áreas comuns:
 circulações 
 piso: porcelanato
 parede: pintura acrílica
 teto: Rebaixo em gesso com pintura pva
 Rodapé: porcelanato 
escada externa 
 piso: Granito
 parede: pintura acrílica
 teto: Rebaixo em gesso com pintura pva
 Rodapé: Granito
escada interna 
 piso: porcelanato
 parede: pintura acrílica
 teto: Rebaixo em gesso com pintura pva
 Rodapé: porcelanato
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banheiros 
 piso: cerâmica
 parede: cerâmica
 teto: Rebaixo em gesso com pintura pva
espaço Gourmet 
 piso: porcelanato 
 parede: porcelanato e pintura acrílica
 teto: Rebaixo em gesso com pintura pva
 Rodapé: porcelanato
Área de recreação coberta 
 piso: porcelanato e emborrachado em cores
 parede: pintura acrílica
 teto: Rebaixo em gesso com pintura pva
Área de recreação descoberta 
 piso: Grama sintética
 parede: pintura acrílica
Sauna 
 piso: estrado de madeira em ripas
 parede: Lambris em madeira
 teto: Lambris em madeira
Soleiras e Filetes 
 mármore ou granito
Fachada 
 pintura texturizada com faixas em granito
 Guarda-corpo em alumínio com vidro incolor
esquadrias de alumínio 
 todas as janelas serão em alumínio anodizado
esquadrias de madeira 
 as portas serão em madeira
vidro 
 vidros incolores lisos
Ferragens 
 La Fonte, haga ou similar
metais 
 deca, Fabrimar, docol ou similar
Louças 
 deca, celite ou similar
elevadores 
 atlas Schindler, thyssenKrupp ou otis
ar condicionado 
 Serão previstos pontos de ar condicionado nos quartos e salas

conveniências:
carregador para carro elétrico: Será disponibilizada no subsolo um ponto 
para carregamento de carros movidos a energia elétrica;
tomada para carregamento de bicicletas: Será disponibilizada no subsolo 
um ponto para carregamento de bicicletas movidas a energia elétrica.

observações Finais:
correrão por conta dos adquirentes das unidades residenciais as despesas 
de ligações definitivas, conforme cláusula específica da escritura de 
compra e venda.

projeto de arquitetura: Larq.turano arquitetura

projeto de Fundações: abS engenharia e Geotecnia

projeto estrutural: monteiro & Gomes engenheiros associados

executivo de arquitetura: Nca arquitetura Ltda

projeto de instalações: aq projetos de instalações

arquitetura de interiores e Fachada: marcia andrea de aquino

Ficha tÉcNica:



todas as perspectivas são meramente ilustrativas. os elementos de composição do projeto podem sofrer alterações de cor, forma, textura e tamanho. 

a decoração e o paisagismo que se apresentam nas imagens ilustrativas são meramente sugestivas e referenciais. 

memorial de incorporação registrado no ato R-2 da matrícula no 446715 - Registro de imóveis do 9o ofício. 

pRpa: Luiz othon agnese bezerra de mello - cRea: 139641/d - pReo: henrique José de almeida marinho Filho – cRea: 1976103813. 

Rua peReiRa da SiLva, N0 493 - LaRaNJeiRaS
www.FoRmidabLeLaRaNJeiRaS.com.bR

Realização e Construção Financiamento

Estruturação Imobiliária
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