
Área social 

Nas áreas sociais, o piso é feito de pedra vulcânica basaltina importada e 

nogueira importada. Decoração e mobília de alto padrão, sistemas de som 

embutidos nos ambientes sociais e controlados por aplicativo, inclusive 

instalados para atender a piscina e spa, que são aquecidos, sauna seca de 

madeira. 

Suítes e varandas 

A suíte master possui varanda privativa, armários da Augusto Moreno, 

varandas com jardins verticais, sendo que a varanda coberta tem até cheirinho 

de floresta de tantas plantas nativas da Mata Atlântica. Pintura do artista 

Cabral, móveis internos Dpot e externos Tidelli, 4 poltronas Mole do Sérgio 

Rodrigues. Há revestimento de paredes de corten, lavabo e bar em mármore 

nero portoro importado, banheiros das suítes em mármore italiano Bardiglio. 

Modernidade e tecnologia 

Possui sistema de automação com aplicativo, ar condicionado em todos os 

ambientes e controlado por aplicativo, projeto de iluminação incluindo 

luminárias da marca alemã Erco padrão dos principais museus, vista 

permanente 360 graus e uma vista urbana muito especial, inclusive à noite. 

Possui 2 projetores 4k com sistema de som, tudo controlado por aplicativo, 

chuveiros e peças Hansgrohe nas suítes, pias Mekal para cozinhas, cozinha e 

área de serviços muito amplas, adega com suporte para 900 garrafas e espaço 

para caixas a serem apoiadas no piso, jardins horizontais e verticais em toda a 

área externa, paisagismo projetados pelo Alex Hanazaki.  

Área de lazer 

Forno de pizza a lenha e churrasqueira a carvão, mesas grandes, área de 

serviços isolada e com escada de serviços, uma segunda escada que é social, 

cobertura reformada e mobiliada em 2019 no mais alto padrão.  

Deck da piscina com 6 espreguiçadeiras e chuveiro, amplos espaços de 

depósito nos dois andares e na garagem, 4 vagas amplas e livres logo na 

entrada da garagem. 

Segurança 

Prédio com clausura e sistema rígido de segurança full-time com 3 seguranças 

e guarita social e de serviços blindadas, garagem recém-reformada, jardim 

interno com pé direito duplo.  

 


