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CRIATIVIDADE,
INTERAÇÃO E
CONVIVÊNCIA.

Perspectiva ilustrada do acesso

BEM-VINDO AO

Um empreendimento pensado para jovens de todas
as gerações, para os sonhadores, os criativos, os descolados,
aqueles que se inspiram com a arte e o design, com
a natureza, a tecnologia e a conectividade.
Do projeto à arquitetura, da construção aos mínimos
detalhes, cada centímetro quadrado do MOOU é realizado
com um único objetivo:

VOCÊ, NO CENTRO DE TUDO.

Perspectiva ilustrada do lobby

PAINEL ASSINADO
PELO ARTISTA PLÁSTICO
FÁBIO FLAKS

Perspectiva ilustrada do térreo

INSPIRADO NA SUA VIDA.

Objetos, sentimentos, pessoas, o clima, o conhecimento
- tudo muda. Num mundo de constantes transformações,
imagine viver num lugar em que sua vida muda com o
tempo, mas você não precisa se mudar para viver o melhor
de todas as fases.

Imagem Ilustrativa

VILA MADALENA

O lugar de quem acredita que viver também é se inspirar,
criar, conviver e interagir. Do verde dos parques e das
praças, às cores, formas e histórias das galerias de arte,
livrarias e sebos.
Da modernidade das lojas de decoração e moda à diversidade
dos bares e restaurantes.
Um dos bairros mais descolados e queridos de São Paulo,
na Vila Madalena estão as pessoas que você quer conhecer,
os sabores, as descobertas, as cores e as imagens que o
inspiram.

Foto do bairro

O MOOU TEM DE TUDO
MUITO PERTO, À DISTÂNCIA
DE DELICIOSAS CAMINHADAS
PELO BAIRRO.

CULTURA

GASTRONOMIA

Fotos do bairro

COMPRAS

DIVERSÃO

MORAR NUM LUGAR COM
QUINTAL É UM PRIVILÉGIO.

Ter um quintal numa cidade como São Paulo, a maior
metrópole das Américas, é um grande privilégio.
Seja para reunir os amigos, praticar exercícios, relaxar e se inspirar
com uma atividade artística ou simplesmente estar em contato
com a natureza, o MOOU incorpora esse hábito bem tradicional
de quem vive na Vila Madalena.
As áreas comuns do MOOU são transformadas em verdadeiros
quintais de atividades, para a convivência (Quintal de Inspiração),
a prática de atividades física e lazer (Quintal do Bem-estar), além
de uma grande área verde.

UM PROJETO COM RIQUEZA DE DETALHES.
Camila Vicari, paisagista

Perspectiva ilustrada do quintal

UMA ÁREA VERDE DE VERDADE

Solo preservado do terreno original, não construído ou aterrado.
Um quintal permeável, com plantas e árvores frutíferas.
A ideia é estabelecer essa proximidade do morador com o
meio ambiente, com um paisagismo rico em detalhes, em uma
proposta que valoriza a presença real da natureza.
Além de pomar e árvores ornamentais, completam o ambiente
uma mesa para piquenique, uma escultura lúdica e rede de
descanso para crianças de todas as idades.

UM REFÚGIO DEPOIS DE PERCORRER
CAMINHOS E CAMPOS DE CAPIM.
Camila Vicari, paisagista.

Perspectiva ilustrada do quintal

A ARTE DE CONVIVER.

QUINTAL DE INSPIRAÇÃO.

A Vila é repleta de ateliês, galerias, escritórios de arquitetura
e lojas de decoração muito charmosas. O lugar parece convidar
seu morador a respirar o verde, curtir o agito sociocultural e
somar todas essas vivências para se inspirar.
No MOOU, a criatividade e arte se encontram no
QUINTAL DE INSPIRAÇÃO, um espaço multiuso e lúdico que
estimula a convivência com atividades criativas e inspiradoras.

FUNCIONALIDADE DOS ESPAÇOS E DO MOBILIÁRIO.
ESCOLHA DOS MATERIAIS EM SEU ESTADO NATURAL.
SuperLimão Studio, interiores

Perspectiva ilustrada do espaço de convivência

ACADEMIA
SAUNA SECA
SPA COM HIDROMASSAGEM
PISCINA
Wellness

QUINTAL DO BEM-ESTAR
No MOOU, o QUINTAL DO BEM-ESTAR integra a piscina,
o SPA com hidromassagem, a academia e a sauna num
espaço único, indoor e outdoor, pensado para proporcionar
lazer aos moradores.

PRAÇA COBERTA COM PÉ-DIREITO DUPLO,
INTEGRANDO OS DEMAIS USOS COMUNS:
CONVIVÊNCIA, ACADEMIA, PISCINA E QUINTAL.
FGMF Arquitetos.

Perspectiva ilustrada da área da piscina

PERFORMANCE

TRANQUILIDADE

Perspectiva ilustrada da academia

Perspectiva ilustrada do spa

RELAXAMENTO

Perspectiva ilustrada da sauna

EQUILÍBRIO

Perspectiva ilustrada da academia

2 VAGAS POR APARTAMENTO
DEPÓSITO PRIVATIVO
BICICLETÁRIO
PONTO DE RECARGA PARA
CARRO ELÉTRICO
Bicicletário

O MOOU se integra a uma nova São Paulo, mais cosmopolita, de
mobilidade alternativa, integrada, sustentável e compartilhada.
Além de duas vagas por apartamento, ponto de recarga para
carro elétrico, o MOOU terá bicicletário moderno e funcional,
com bancada de ferramentas e compartilhamento de bicicletas
pelo sistema Bike Sharing.

Perspectiva ilustrada do bicicletário

UMA VIDA MODERNA
E DESCOMPLICADA.

Lavanderia

A lavanderia do MOOU é equipada com máquinas de lavar
e secar industriais e dispõe também do serviço de lavanderia
online. Espaço para organizar e pendurar as roupas.
Lavar, passar e organizar com conforto. Espaço amplo
e agradável para quem busca praticidade.

Perspectiva ilustrada da lavanderia

App próprio

O MOOU é um empreendimento com conceituação
e ativação COMPASS/SKR, que integra as etapas
tradicionais de um projeto, desde a concepção à
construção, agregando diferenciais que transformam
o projeto inicial em uma nova proposta de moradia.
Comunicação
Chat entre moradores
Mural
Informações condominiais
Eventos

Solicitação de serviços
Bike Sharing
Cadastro de visitantes
Solicitação de manutenção
Sistema próprio de pagamento

Parceiros externos
Diaristas: limpeza e arrumação
Lavanderia online
Personal trainer
Massagista

O conceito COMPASS integra serviços de natureza
condominial a diferenciais de hospitalidade, serviços
exclusivos e interatividade entre moradores.
Uma experiência completa de autonomia e bem viver,
de forma descomplicada.
COMPASS. Inovação e interação a serviço de uma
nova experiência de viver.

Imagem Ilustrativa

VOCÊ NO CENTRO DE TUDO

Arq. bem-estar

Vários núcleos familiares encontram no MOOU o imóvel perfeito para
suas necessidades e estilo de viver.
14 plantas diferentes, para todos os gostos, para você viver no lugar
em que sua vida pode até mudar com o tempo, mas você não precisa
se mudar de onde vive porque a família aumentou, o sonho mudou
ou os objetivos agora são outros.
Plantas flexíveis que permitem diversas configurações e se destacam
pela generosidade dos espaços, luminosidade e circulação
inteligente. Lofts com opção de 1 ou 2 dormitórios, duplex e
coberturas com configurações exclusivas e diferenciadas.

Imagem Ilustrativa

loft

50 M

2

1 DORM.
2 VAGAS

Depósito Privativo

Perspectiva ilustrada do apartamento de 50 m2

Total flexibilidade de viver num loft.
Separar ou unificar os ambientes, transformando
as dimensões e o jeito de morar no seu
apartamento. Escolha sua configuração ideal.

Perspectiva ilustrada do apartamento de 50 m2

Perspectiva ilustrada do apartamento de 50 m2

Perspectiva ilustrada do apartamento de 50 m2

loft

79 M

2

2 DORMS.
2 VAGAS

Depósito Privativo

Perspectiva ilustrada do apartamento de 79 m2

Janelas em “L” garantem um ambiente mais arejado
e bem iluminado. Os espaços são generosos e
podem facilmente ser integrados para maior
amplitude. Agradáveis varandas complementam
com conforto e grande luminosidade, incorporando
a paisagem ao apartamento.

Perspectiva ilustrada do apartamento de 79 m2

Perspectiva ilustrada do apartamento de 79 m2

Perspectiva ilustrada do apartamento de 79 m2

Unidades especiais e exclusivas com varandas
diferenciadas, duplex e solarium. O estilo de morar
perfeito para você, do tamanho dos seus sonhos.

Perspectiva ilustrada da cobertura solarium de 149 m2

ARQUITETURA:
FGMF ARQUITETOS
INTERIORES:
SUPERLIMÃO STUDIO
PAISAGISMO:
CAMILA VICARI
RAUL PEREIRA

“Os pilares de sustentação altos, também conhecidos
como pilotis, compõem a fachada.
Eles abrem um vão que facilita a circulação do ar, tornando
as áreas comuns e o jardim na entrada bem arejados.
Trouxemos essa e outras soluções, criativas como quem
vive na região.
Afinal, na Vila Madalena, você caminha de casa até o cinema,
encontra no sebo um livro que estava procurando há
tempos, acompanha as tendências de quem faz a arte, a
cultura e a moda na cidade”.

FGMF ARQUITETOS

Perspectiva ilustrada da fachada

ARQUITETURA:
FGMF ARQUITETOS
INTERIORES:
SUPERLIMÃO STUDIO
PAISAGISMO:
CAMILA VICARI
RAUL PEREIRA

WELLNESS

17 APARTAMENTOS
LOFT 1 DORM.
07 Unidades 50m² | 1 Dormitório
10 Unidades 52m² | 1 Dormitório

Wellness

11 APARTAMENTOS
LOFT 2 DORMS.

MOOU QUINTAL
Área arborizada com espécies frutíferas, mesa de piquenique, rede
de descanso e escultura lúdica projetada exclusivamente para o
empreendimento.

06 Unidades 79m² | 2 Dormitórios
05 Unidades 82m² | 2 Dormitórios
3 APARTAMENTOS
TERRAÇO

MOOU CONVENIÊNCIA
Lobby com Concierge.
Sonorização nas áreas de wellness, lobby, espaço convivência e piscina.
Bicicletário e serviço de Bike sharing**
Lavanderia com máquinas profissionais e lavanderia online**
Ponto de recarga para carro elétrico.
Caixas de correspondências individuais.
Gerador de emergência que atende a todas as áreas comuns.
Projeto de comunicação visual desenvolvido exclusivamente para o Moou.

01 Unidade 95m² | 2 Dormitórios
01 Unidade 105m² | 2 Dormitórios
01 Unidade 172m² | 2 Dormitórios
2 APARTAMENTOS
DUPLEX
01 Unidade 64m² | 1 Dormitório
01 Unidade 78m² | 1 Dormitório
3 COBERTURAS
DUPLEX

MOOU TECNOLOGIA E SEGURANÇA
Conectividade

01 Unidade 99m² | 2 Dormitórios
01 Unidade 102m² | 2 Dormitórios
01 Unidade 120m² | 2 Dormitórios

Internet de alta velocidade nas áreas de convivência e garagem.
Central de controle e segurança blindada.
Circuito fechado de TV com câmeras em sistema digital.
Segurança perimetral com infravermelho.
Central telefônica condominial para comunicação interna e externa por ramais.
Sala climatizada para sistema de supervisão predial no subsolo.

MOOU SUSTENTABILIDADE

2 COBERTURAS
DUPLEX SOLARIUM
01 Unidade 149m² | 2 Dormitórios
01 Unidade 169m² | 2 Dormitórios

Piscina.
Spa com hidromassagem.
Sauna seca e ducha.
Academia com equipamentos de alta performance, piso anti-impacto
e armários individuais (lockers).

Sustentabilidade

Iluminação das áreas comuns 100% em LED.
Previsão para medição individualizada de água.
Sensores de presença no hall dos elevadores e escadas.
Dispositivos economizadores de água.

TODAS AS UNIDADES COM 2 VAGAS DE GARAGEM E DEPÓSITO PRIVATIVO
APP PRÓPRIO**

ÁREAS COMUNS ENTREGUES EQUIPADAS E DECORADAS

FEATURES
Arq. bem-estar

ARQUITETURA DE BEM-ESTAR
O APARTAMENTO
Generosidade dos espaços internos.
Plantas flexíveis que permitem diversas configurações.
Varandas confortáveis que se somam aos bons espaços internos dos apartamentos.
Ambientes integrados com opção de dormitório aberto (estilo loft) ou fechado, com
sugestão de closet.
Sistema de aquecimento de água central a gás para banheiros e cozinha.
Caixilhos com bandeira fixa inferior e caixilhos de canto – mais área envidraçada.
Tomadas USB nos apartamentos.
Infraestrutura para ar-condicionado.*
Infraestrutura para receber cabeamento estruturado para internet por link dedicado
em todos os apartamentos.
Infraestrutura para instalação de sistema de automação nos apartamentos.
Infraestrutura para automatização de cortinas.
Tratamento acústico de piso nos dormitórios, com redução de ruído de impacto.

ESPAÇO CONVIVÊNCIA
Convivência

Espaço de convivência com refrigerador de bebidas e máquina de gelo,
automação de iluminação, sonorização e seleção de mobiliário de design.
Praça com pé-direito duplo e área de estar.
Painel projetado pelo artista plástico Fábio Flaks.

App próprio

Comunicação
Chat entre moradores
Interagir, recomendar e avaliar
Mural
Informações condominiais
Eventos
Solicitação de serviços
Bike sharing
Cadastro de visitantes
Solicitação de manutenção
Sistema próprio de pagamento
Parceiros externos
Diarista: limpeza e arrumação
Lavanderia online
Personal trainer
Massagista
*Itens opcionais oferecidos pela construtora
**Disponível por meio do app SKR Compass

INSPIRADO NA SUA VIDA.
SKR.COM.BR

VILA
MADALENA

RUA MOURATO COELHO 1410
TORRE ÚNICA
38 UNIDADES
REALIZAÇÃO
E CONSTRUÇÃO:

SKR.COM.BR

Nós, como apaixonados por arquitetura, acreditamos que cada projeto é uma chance
de fazer diferente e deixar uma marca positiva na vida das pessoas e na nossa cidade.
Por isso, há 32 anos acompanhamos de perto cada um dos nossos projetos.
Escolhemos a localização a dedo, estudamos o melhor uso para o terreno, selecionamos
um arquiteto que acrescente a nossa proposta e que surpreenda. Depois, nos envolvemos
em todas as etapas, desde o primeiro esboço até a última peça do acabamento.
Hoje temos 2.049 unidades entregues. Mais de 553 mil m2 construídos.
Mas quando você vê um dos nossos edifícios percebe que não importa quantos
a gente faça, eles são sempre únicos.
A partir de 2007, a SKR Engenharia e a Cyrela Brazil Realty passaram a atuar em conjunto no
mercado, representadas por sua Joint Venture SK Realty Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SKR. Construir para surpreender.

SKR.COM.BR

