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Existe, é real, é para você.
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Cada vez mais, a qualidade do ambiente de trabalho se 
torna fator chave para as empresas. Um conceito que 
busca privilegiar o bem-estar no horário comercial para 
profissionais de todos os segmentos. Essa evolução acaba 
de chegar a Santana, com uma arquitetura que integra o 
verde ao dia a dia dos escritórios. Trabalhar assim já é 
possível, bem aqui, no melhor bairro da Zona Norte.

é para você.
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A evolução do trabalho chega a uma das melhores localizações de Santana, um bairro com vocação para o bem-estar.

Região com grande infra-estrutura de comércio e serviço

Lo
ca

liz
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ão

Foto área da região

Foto da Avenida Brás Leme

Parque Anhembi Shopping e EXPO Center Norte

Itaú PersonnaliteFórum

Santana é conhecido por suas ruas arborizadas e sua qualidade de vida. Agora, vai ser também 
o lugar onde trabalho e bem-estar caminham juntos. O Green Design traz para um dos bairros 
mais agradáveis da Zona Norte um novo conceito em escritórios, perto de inúmeras facilidades 
e cercado de verde.

Brás Leme Alfredo Pujol
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Localizado na esquina das ruas Alfredo 
Pujol e Maria Curupaiti, o Green Design é 
uma oportunidade única para trabalhar 
ou investir em Santana. O bairro possui 
infra-estrutura completa de bancos, 
restaurantes, shopping centers, academias 
e tudo mais com acesso fácil por vias como 
a Av. Voluntários da Pátria, a Av. Santos 
Dumont e a Av. Cruzeiro do Sul. Além disso, 
7 estações de metrô em um raio de 4 km, 
servem à região, garantindo o deslocamento 
a partir dos bairros vizinhos ou do centro da 
cidade.

Rua Alfredo Pujol  x  
                                         Maria Curupaiti

Idealizado pela Cyrela e a SKR, o Green 
Design chega a Santana com a força de uma 
parceria que já lançou empreendimentos 
comerciais de grande sucesso em São Paulo. 
Dois exemplos de projetos inovadores em 
localizações privilegiadas são o Escritórios 
Europa e o Escritórios Paulista.

Em Santana, cerca de 94% das salas comerciais 
estão ocupadas e nos escritórios até 100 m² 
o percentual de ocupação chega a 97%. Isso 
demonstra que o Green Design pode ser uma 
grande oportunidade de negócio.

0%
6.40%3.28%

Até 50 m 51 m a 100 m 101 m a 250 m Santana 
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Taxa de vacância*

6.78%

 P
ág

 8
O

po
rt

un
id

ad
e 

de
 In

ve
st

im
en

to

Foto da Brás Leme

A força da parceria Cyrela e SKR, 
agora em Santana.

Lançamento julho/2008.
100% vendido em 10 dias.

Lançamento outubro/2008.
100% vendido em 30 dias.

Acesso fácil e valorização a 
                150 m da Av. Brás Leme.

Perto de tudo o que você precisa
para trabalhar em Santana:
• A 150 m da Brás Leme
• A menos de 2 km do Metrô Santana
• A 350 m do Campo de Marte
• Esquina conhecida e referência de       
boa localização na região
• Próximo às principais vias de acesso à 
Zona Norte: Av. Voluntários da Pátria, Av. 
Santos Dumont e Av. Cruzeiro do Sul

Foto da Fachada do Escritórios Paulista

Foto da Fachada do Escritórios Europa

 *Taxa de vacância ajustada projetada média da região – Santana: 6,4% / Salas comerciais até 50 m²: 3,28% / 
Salas comerciais de 51 a 100 m²: 2,17%. Fonte: Levantamento mercado comercial Santana – Instituto Ponzio 
& Feo (abril/2010). 
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Salas comerciais de 47 a 55 m2 
com possibilidade de junções até 580 m2*

*A área de 580 m2 refere-se à somatória das áreas das salas comerciais de meio pavimento.
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“Com uma arquitetura que se impõe pela 
sofisticação desde a fachada, o Green Design 
vai ser um marco na região de Santana. O 
projeto se destaca pelas linhas modernas e 
a integração com o verde em cada ambiente. 
Um lugar especial de trabalho pensado para 
receber empresas com visão de vanguarda e 
em sintonia com os tempos atuais.”

Projeto Arquitetônico

Perspectiva Ilustrada da Fachada

Evolução no design. 
       Arquitetura que se diferencia desde a fachada.
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Um projeto diferenciado, com integração total 
entre o verde e o ambiente de trabalho.

Tudo no Green Design foi pensado para 
proporcionar bem-estar a quem trabalha 
aqui. Os ambientes internos e externos estão 
distribuídos de modo a garantir a presença 
do verde em todos os momentos. Um lugar 
privilegiado, onde a natureza também se 
sente plenamente à vontade.

11-

12-

13-

14-

15-

16-

AMBIENTES INTERNOS:

Lobby com recepção

Controle de acesso com catracas

Hall dos elevadores

Auditório

Sala de reuniões

Lounge café-interno

AMBIENTES EXTERNOS:

Acesso de pedestres

Entrada de veículos

Saída de veículos

Elevador de acesso dos
subsolos ao térreo

Praça de acesso com espelho d’água

Praça do lago

Lounge café-externo

Estar externo

Estar externo sob pergolado

Sala de reunião externa
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• Terreno com 8 mil m2 sendo 3.300 m²
 de área verde

• 2 torres justapostas

• Salas comerciais de 47 a 55 m²
 com possibilidade de junções até 580m²*

• Salas de reunião interna e externa,
 junto ao verde

• Café e Lounge com pé-direito triplo

• Auditório com capacidade para 
 35 pessoas e reversível em 2 salas 
 de reunião

• Total de unidades: 261

**A área de 580 m2 refere-se à somatória das 
áreas das salas comerciais de meio pavimento.

FICHA TÉCNICA

10
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Ambientes
externos para quem 
respira inovação.

Trabalhar no Green Design é contar com bem-estar do começo ao fim do expediente. 
Dentro e fora dos escritórios, a atmosfera é de liberdade total para criar, se reunir ou até 
mesmo receber os clientes em ambientes que valorizam o conforto de um jeito inovador. 
É a evolução em Santana, como você nunca imaginou.

Acabamentos, quantidade de mobiliários e equipamentos entregues conforme memorial descritivo do empreendimento

Perspectiva Ilustrada do Lounge Café-interno. Acabamentos, quantidade de mobiliários e 
equipamentos entregues conforme memorial descritivo do empreendimento.

Perspectiva Ilustrada do Lounge Café-externo. Acabamentos, quantidade de mobiliários 
e equipamentos entregues conforme memorial descritivo do empreendimento.
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gGreen Meeting®, o conceito de reuniões ao ar livre.

Outra inovação que o Green Design apresenta 
é o conceito Green Meeting®, sala de reunião 
externa plenamente integrada ao verde, com 
um projeto paisagístico único, em espaços 
inspiradores para os profissionais e seus 
parceiros de negócios

Perspectiva ilustrada da Sala de Reunião externa. Acabamentos, quantidade de mobiliários e equipamentos entregues conforme memorial descritivo do empreendimento.

Zoom da perspectiva ilustrada da Praça do Lago. Acabamentos, quantidade 
de mobiliários e equipamentos entregues conforme memorial descritivo do 
empreendimento.
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Um lago, passarelas, 

decks elevados e muita natureza. 
É o trabalho ganhando ares de lazer.

Evolução no trabalho é conseguir elevar a sensação de bem-estar a seu nível máximo. 
É ter ambientes abertos com uma praça e um lago. Com uma proposta sem igual  
de trabalhar junto ao verde, Santana vai receber um dos empreendimentos comerciais 
mais surpreendentes dos últimos tempos.

“O exclusivo projeto paisagístico do Green Design Office Santana propõe maior bem-estar e qualidade 
de vida em pleno ambiente de trabalho. São 3.300 m² de área verde com lounges externos para café, 
sala de reunião ao ar livre e estares aconchegantes junto ao delicioso lago, que se tornam pontos de 
encontro ideais para relaxar e descontrair. Um projeto único com o privilégio de poder desfrutar dos 
prazeres de trabalhar em meio à natureza”. Projeto Paisagístico

Perspectiva Ilustrada da Praça do Lago. Acabamentos, quantidade de mobiliários e equipamentos entregues conforme memorial descritivo do empreendimento.
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Um empreendimento comercial que traduz seu estilo inovador desde a 
entrada. O lobby em estilo contemporâneo conta com iluminação indireta, 
mármore, mosaicos de pedra e painéis de madeira. E você ainda tem serviços 
que surpreendem pela facilidade e qualidade no atendimento.

“O projeto privilegia a natureza, integrando e trazendo para dentro dos espaços. 
O contraste dos materiais valoriza os relevos de nichos e rasgos de iluminação, 
reforçando a atmosfera de aconchego e sofisticação que buscamos com o uso 
da iluminação indireta. Bem-estar e sofisticação aliados a tecnologia dos 
materiais e ao respeito à natureza.” Projeto de Decoração das Áreas Comuns

No lobby, grandiosidade e sofisticação que impressionam a quem chega.

Serviços Básicos: 

- Concierge
- Recepção
- Help Desk
- Central de Limpeza
- manutenção áreas comuns e gestão do patrimônio
- Gestão Patrimonial

Serviços Pay-Per-Use*:

- Organização de reuniões e eventos
- Suporte de decoração
- serviços de entrega (motoboy)
- Limpeza diária das unidades
- Pacotes semanais de limpeza
- Manutenção periódica
- Courier
- E tudo mais o que você precisar
 
*Todos os serviços sujeitos a alterações

BUSINESSOFFICE

O Green Design vai contar com o padrão de qualidade em 
serviços do Facilities Office, administrando com rapidez 
e eficiência as demandas do empreendimento e de cada 
escritório aqui instalado. É tecnologia e segurança para 
você ter mais tempo livre, sem se preocupar com as 
tarefas básicas ou inesperadas de seu dia-a-dia.*

Perspectiva Ilustrada da Lobby. Acabamentos, quantidade de mobiliários e equipamentos entregues conforme memorial descritivo do empreendimento.

Soluções para 
o dia a dia,  
para se desfrutar
melhor o tempo
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Perspectiva ilustrada do Auditório. Acabamentos, quantidade 
de mobiliários e equipamentos entregues conforme memorial 
descritivo do empreendimento.

Sala de reuniões e auditório. Infra-estrutura completa para os negócios.

Para reuniões mais reservadas ou encontros com grande número de pessoas, 
os profissionais dos escritórios no Green Design vão contar com uma sala de 
reuniões interna e um auditório com capacidade para 35 pessoas e reversível 
para 2 salas de reuniões. Além disso, você pode dispor de mais um serviço 
do Facilities Office, que reserva o espaço para o horário que for preciso e 
comunica a todos os participantes.

Perspectiva Ilustrada da Sala de Reunião Interna. Acabamentos, quantidade de mobiliários 
e equipamentos entregues conforme memorial descritivo do empreendimento.
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No Green Design, não é apenas a arquitetura 
integrada ao verde que inspira os profissionais 
durante o trabalho. O estilo sofisticado dos 
ambientes internos dos escritórios também 
garante uma atmosfera de total bem-estar. 
Tudo em sintonia com o novo jeito de trabalhar 
e a vanguarda do mundo dos negócios.

Sala comercial de 47m2 privativos

A evolução chegou 
ao seu escritório. Sa

la
s 
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m

er
ci
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Perspectiva Ilustrada da sala comercial de 47m2 com sugestão de decoração. Os móveis e 
utensílios são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato.

Perspectiva Ilustrada da sala comercial de 47m2 com sugestão de decoração. Os 
móveis e utensílios são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato.
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Com ambientes que valorizam também a funcionalidade, no Green Design os 
profissionais têm à disposição todo o espaço de que precisam. Seja qual for a 
atividade ou o modelo de negócio, aqui eles podem estar certos: esse é o lugar 
ideal para se trabalhar em Santana.

Profissionais de perfis variados. 
Todos no melhor lugar de Santana.

Sugestão de junção 102 m2 privativos

Perspectiva Ilustrada da junção de 2 salas comerciais de 47 e 55 m2 com sugestão de decoração. 
Os móveis e utensílios são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato.

Perspectiva Ilustrada da junção de 2 salas comerciais de 47 e 55 m2 com sugestão de decoração. 
Os móveis e utensílios são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato.
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Sustentabilidade
e acessibilidade.

Acesso ao empreendimento por rampas. Área para resgate de cadeirantes

Trabalhar em um ambiente sustentável é uma tendência
1. DISPOSItIvOS ECOnOMIzADOrES DE ÁGUA 

Serão instaladas em todos os lavabos das áreas comuns torneiras com temporizadores e serão 

instaladas nos lavabos das áreas comuns e privativas, bacias sanitárias com caixas acopladas com 

duplo acionamento.

3. DISPOSItIvOS ECOnOMIzADOrES DE EnErGIA ELétrICA. 

Os sistemas de iluminação das escadas e halls de serviços serão controlados por equipamentos 

do tipo sensor de presença, mantendo as lâmpadas acesas somente enquanto houver pessoas no 

ambiente.

4. CEntrAL DE COLEtA DE PILhAS E BAtErIAS USADAS. 

Será disponibilizado um local para coleta de pilhas e baterias usadas no empreendimento 

e futuro encaminhamento a OnGs para destinação adequada do produto.

2. PrOjEtOS DE MODULAçãO DE ALvEnArIAS EM BLOCOS CErâMICOS OU DE COnCrEtO. 

Os projetos de modulação de alvenarias em blocos determinam a quantidade exata de materiais 

utilizados em cada parede, evitando o desperdício na execução do serviço. 

 • Acesso principal do empreendimento através de rampas;

 • Áreas reservadas para resgate de cadeirantes nas escadas de emergência das torres do empreendimento;

 • Portas de acesso aos ambientes internos das áreas comuns com folhas de 1m de largura;

 • Interruptores e demais comandos elétricos das áreas comuns em alturas acessíveis

• todos os elevadores com características que atendem às pessoas portadoras de necessidades especiais
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eCuidando do 

meio-ambiente

O compromisso do Green Design com o meio-ambiente 
existe desde sua concepção. Por isso a sustentabilidade está 
contemplada no Projeto. Confira:
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Design Tower Green Tower

Croqui ilustrativo do pavimento tipo
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Planta ilustrada de laje inteira Green Tower, com sugestão de 
decoração. Os móveis e utensílios são de dimensões comerciais 
e não fazem parte do contrato. As medidas são internas e de face 
a face das paredes. A opção de planta com copa ou W.C. adicional 
poderá ser adquirida posteriormente pelo proprietário com custo.
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Planta ilustrada de meia laje Design Tower, com sugestão de 
decoração. Os móveis e utensílios são de dimensões comerciais 
e não fazem parte do contrato. As medidas são internas e de face 
a face das paredes. A opção de planta com copa ou W.C. adicional 
poderá ser adquirida posteriormente pelo proprietário com custo.

22272_008_Folhetao_Green.indd   33-34 6/9/10   1:28:25 AM



 P
ág

 3
6

 P
la

nt
as

Planta-tipo ilustrada da sala comercial de 47 m² privativos, Design 
Tower, final 15, com sugestão de decoração. Os móveis e utensílios são 
de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As medidas são 
internas e de face a face das paredes. A opção de planta com copa ou W.C. 
adicional poderá ser adquirida posteriormente pelo proprietário com custo.

Design Tower
Design Tower

Green Tower

PLANTA – 47 m²
DESIGN TOWER - TIPO FINAL 15

PLANTA – 48 m²
DESIGN TOWER - TIPO FINAL 12

Planta-tipo ilustrada da sala comercial de 48 m² privativos, Design Tower, final 12, com 
sugestão de decoração. Os móveis e utensílios são de dimensões comerciais e não fazem 
parte do contrato. As medidas são internas e de face a face das paredes. A opção de planta com 
copa ou W.C. adicional poderá ser adquirida posteriormente pelo proprietário com custo.

Green Tower
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Planta-tipo ilustrada da sala comercial de 55 m² privativos, Design 
Tower, final 18, com sugestão de decoração. Os móveis e utensílios são 
de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As medidas são 
internas e de face a face das paredes. A opção de planta com copa ou W.C. 
adicional poderá ser adquirida posteriormente pelo proprietário com custo.

PLANTA – 55 m²
DESIGN TOWER - TIPO FINAL 18

PLANTA – 72 m²
DESIGN TOWER - TIPO FINAL 21

Planta-tipo ilustrada da sala comercial Giardino de 72m² privativos, Design 
Tower, final 21, com sugestão de decoração. Os móveis e utensílios são de 
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As medidas são 
internas e de face a face das paredes. A opção de planta com copa ou W.C. 
adicional poderá ser adquirida posteriormente pelo proprietário com custo.Green Tower

Green Tower 

Design Tower
Design Tower
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Planta ilustrada da sala comercial – sugestão de junção de 94 m² privativos, 
Design Tower, final 21 e 22, com sugestão de decoração. Os móveis e utensílios 
são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As medidas são 
internas e de face a face das paredes. A opção de planta com copa ou W.C. 
adicional poderá ser adquirida posteriormente pelo proprietário com custo.

PLANTA – 94 m²
Design Tower — Junção Finais 21 e 22

PLANTA – 102 m²
Design Tower — Junção Finais 4 e 5

Planta ilustrada da sala comercial – sugestão junção de 102 m² privativos, 
Design Tower, finais 4 e 5, com sugestão de decoração. Os móveis e utensílios 
são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As medidas são 
internas e de face a face das paredes. A opção de planta com copa ou W.C. 
adicional poderá ser adquirida posteriormente pelo proprietário com custo.

Kit-Copa

Kit-Copa

Design Tower Design Tower

Green Tower Green Tower
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Memorial Descritivo
1.    Hall dos Elevadores/Circulação
Piso: porcelanato com detalhes em madeira ou mármore Travertino 
nacional, conforme projeto específico. 
Parede: pintura látex branca sobre gesso liso.
Teto: forro de gesso com pintura látex branca.

2.    Escritório
Piso: laje preparada para receber piso elevado (8 cm).
Parede: pintura látex branca sobre gesso liso.
Teto: pintura látex branca sobre concreto.
Porta: de madeira, com pintura branca.

3.    Sanitário
Piso: cerâmica Cecrisa/ Portinari, Eliane ou Gyotoko.
Parede: pintura látex branca sobre gesso liso.
Teto: forro de gesso com pintura látex branca.
Porta: de madeira, com pintura branca.
Louça: bacia Deca branca com caixa acoplada e botão de duplo 
acionamento; lavatório Deca branco.
Metais: torneira Deca cromada, de mesa, Linha Spot.
Equipamento: será instalado kit de ventilação mecânica para exaustão.

4.    Escada de Acesso ao Pavimento Superior (para as unidades 
duplex)
Estrutura: metálica, com pintura de fundo.
Piso: chapa metálica com pintura de fundo.
Corrimão: metálico com pintura de fundo.
Guarda-corpo do mezanino: metálico com pintura de fundo.

5.    Terraço
Piso: cerâmica Cecrisa/ Portinari, Eliane ou Gyotoko.
Teto: forro de gesso com pintura látex branca.
Parede: conforme revestimento da fachada.
Guarda-corpo: de acordo com projeto de arquitetura e acabamentos 
da fachada: mureta ou vidro; corrimão de alumínio com pintura 
eletrostátrica branca. 

 
PAvIMENTO TÉRREO

I - ÁREAS INTERNAS

Os ambientes abaixo relacionados serão executados conforme 
especificações, acabamentos e paginações da decoração.

1.    Lobby/ Recepção
Piso: mármore Travertino nacional levigado.
Parede:  pintura látex sobre gesso liso, painéis decorativos de madeira, 
painel de pedra natural, conforme projeto específico. Vidro.
Teto: forro de gesso com pintura látex e luminárias embutidas.
Portas: de vidro, conforme projeto específico.
Equipamentos/ Mobiliário: 1 balCão de apoio para recepção com 
infraestrutura para instalação de 3 computadores. 

2.    Halls de Elevadores
Piso: mármore Travertino nacional levigado.
Parede: pintura látex sobre gesso liso.
Teto: forro de gesso com pintura látex e luminárias embutidas.
 Equipamentos: 5 catracas e 2 acessos para portadores de 
necessidades especiais.

3.    Lounge
Piso: deck de madeira.
Parede: conforme acabamento da fachada. Painel 
decorativo em madeira. 
Teto: forro de gesso com pintura látex branca e luminárias 
embutidas. 
Mobiliário: 3 mesas com 3 cadeiras cada, 1 banco de 
madeira, 8 banquetas.

4.    Sanitários do Lounge (1 feminino e 1 masculino)
Piso: porcelanato Cecrisa/ Portinari, Eliane ou Gyotoko.
Parede: pintura látex branca sobre gesso liso.
Teto: forro de gesso com pintura látex branca.
Porta: de madeira com pintura branca.
Louça: bacia Deca branca com caixa acoplada e botão de 
duplo acionamento; lavatório Deca, branco.
Metais: torneira Deca cromada, com fechamento 
automático.

5.    Sanitário do Lounge (para portadores de necessidades 
especiais)
Piso: porcelanato Cecrisa/ Portinari, Eliane ou Gyotoko.
Parede: pintura látex branca sobre gesso liso.
Teto: forro de gesso com pintura látex branca.
Porta: de madeira com pintura branca.
Louça: bacia Deca branca convencional, linha conforto, 
com abertura frontal; lavatório Deca branco, com coluna 
suspensa. 
Metais: torneira Deca cromada. barras de apoio cromadas.

6.    Salas de Reunião/ Auditório
Piso: carpete. 
Parede: pintura látex sobre gesso liso e painéis decorativos 
em madeira, conforme projeto específico. 
Teto: forro de gesso com pintura látex branca e luminárias 
embutidas.
Portas: de vidro, conforme projeto específico.
Mobiliário: 1 mesa com 10 cadeiras, 1 aparador de 
madeira, painéis removíveis de madeira, 45 cadeiras 
empilháveis, 1 mesa, persianas de madeira.
Equipamentos e acessórios: não inclusos.

7.    Escadas de Segurança
Piso: concreto liso.
Parede: pintura látex branca sobre gesso liso.
Teto: textura sobre concreto.
Esquadria: porta corta-fogo com pintura; corrimão 
metálico com pintura.

8.    Escadas de Acesso ao 2º e 3º Subsolos
Piso: concreto liso.
Parede: pintura látex branca sobre gesso liso.
Teto: textura sobre concreto.
Esquadria: corrimão metálico com pintura.

II - ÁREAS ExTERNAS

Os ambientes abaixo relacionados serão executados 
conforme especificações de acabamentos e paisagismo. 

1.    Terraço da Recepção

Piso: granito ou pedra natural, conforme projeto específico.
Parede: conforme acabamentos da fachada.
Guarda-corpo: de alumínio com pintura eletrostática branca e vidro.  
Pergolado: descoberto, em concreto.

2.    Café 
Piso: deck de madeira.
Louça: cuba dupla de aço inox.
Metais: torneira Deca cromada de mesa, linha Spot.
Bancada: de granito.

3:    Acesso (esquina) e Rampas para Pedestres
Piso;  granito ou pedra natural, conforme projeto específico.
Espelho-d’água:  de pastilhas cerâmicas, conforme projeto específico.
 
4.    Calçadas
Piso: placas cimentícias, cimentado de concreto ranhurado ou pedra 
natural, conforme projeto específico.

5.    Acesso Secundário
Piso: granito ou pedra natural, conforme projeto específico.
Guarda-corpo da rampa: de alumínio com pintura eletrostática branca 
e vidro.

6.    Paisagismo Externo
Piso: deck de madeira.
Jardins, Lago e Cascatas: conforme detalhamento do projeto de 
paisagismo.
Iluminação: postes e arandelas distribuídas de acordo com o projeto 
de arquitetura e paisagismo.
Guarda-corpo: metálicos com cabos de aço, conforme projeto de 
paisagismo. 
Pergolado: de madeira, conforme projeto de paisagismo.
Mobiliário: 19 bancos, 8 poltronas, 3 mesas de centro, 6 mesas 
laterais, 12 mesas, 48 cadeiras com braço, 14 vasos tipo cachepô, 
de madeira; 5 guarda-sóis tipo “ombrellone”; 1 banco de granito; 7 
lixeiras.

7.    Salas de Reuniões Externas
Piso: deck de madeira.
Parede: pintura látex sobre gesso liso, conforme projeto específico. 
Teto: forro de gesso com pintura látex branca e luminárias embutidas.
Portas: de vidro, conforme projeto específico.
Pergolado: de madeira e laje de concreto impermeabilizada, conforme 
projeto de paisagismo.
Mobiliário: 2 mesas, 14 cadeiras, painel removível de madeira.
Equipamentos e acessórios: não inclusos.

8.    Sanitários das Salas de Reuniões Externas 
Piso: porcelanato Cecrisa/ Portinari, Eliane ou Gyotoko.
Parede: pintura látex branca sobre gesso liso.
Teto: forro de gesso com pintura látex branca.
Porta: de madeira com pintura branca.
Louça: bacia Deca branca com caixa acoplada e botão de duplo 
acionamento. lavatório Deca branco.
Metais: torneira Deca cromada, com fechamento automático.

9.    Fechamento do Terreno
Muros revestidos de argamassa; gradis e portões de aço, conforme 
projeto de paisagismo.

 

SUBSOLOS

1.    Acesso de Veículos e Visitantes, Vaga de ônibus Fretado 
e Vaga de Caminhão 
Piso: placas cimentícias, cimentado de concreto ranhurado 
ou pedra natural, conforme projeto específico.

2.    Rampas 
Piso: cimentado ranhurado.

3.    Área de Estacionamento e Circulação
Piso: concreto alisado, previsto para limpeza sem uso de 
água corrente.
Parede: pintura em esmalte sintético até H=1,20 m. O 
restante será em caiação.
Teto: caiação.

4.    Hall dos Elevadores
Piso: cerâmica. 
Parede: pintura látex sobre gesso liso.

5.    Vestiários e Sanitários de Funcionários (Feminino e 
Masculino) 
Piso: cerâmica.
Parede: cerâmica.
Teto: pintura látex sobre concreto.
Louças: bacia Deca com caixa acoplada e botão de duplo 
acionamento.
lavatório, sem coluna.
Metais: torneira cromada Deca, com fechamento 
automático.

6.    Refeitório/Copa
Piso: cerâmica.
Parede: pintura látex sobre gesso liso. 
Teto: pintura látex sobre concreto.
Bancada: de granito com cuba de aço inox.
Metais: torneira cromada Deca.

7.     Portaria, Sala de Segurança, Administração, Correio, 
Manutenção, Sala de Treinamento
Piso: cerâmica.
Parede: pintura látex sobre gesso liso. 
Teto: pintura látex sobre concreto.

8.    Áreas Técnicas: depósitos, centro de medição, 
gerador, sala de pressurização, central de serviços, sala de 
telefonia, reservatórios inferiores, depósito de lixo 
Piso; cimentado liso.
Parede: pintura látex sobre gesso liso.
Teto: pintura látex sobre concreto.

9.    Escada de Segurança
Piso: concreto liso.
Parede: pintura látex branca sobre gesso liso.
Teto: textura sobre concreto.
Esquadria: porta corta-fogo com pintura; corrimão 
metálico com pintura de esmalte sintético.
 
ÁTICO

1.    Casa de Máquinas dos Elevadores e Barrilete

UNIDADES AUTÔNOMAS
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Piso: cimentado liso.

Parede: pintura látex sobre gesso liso.
Teto: pintura látex sobre concreto.

2.    Caixas D’Água 
Reservatório superior: concreto com superfície 
impermeabilizada.
Reservatório inferior: fibra de vidro.
 
 
Especificações Gerais

1.    Sistema de Comunicação Interna (interfonia)
Será instalado sistema de interfonia, que possibilitará aos 
condôminos se comunicarem entre si, com a recepção e 
com os demais ambientes da área comum.

2.    Sistema de Telefonia Externa
Será instalada infraestrutura (eletrodutos) com previsão 
para instalação de central de telefonia com pontos 
distribuídos a partir da central para cada conjunto (a 
aquisição e instalação dessa central, distribuição e 
instalação de cabos, terminais e “espelhos” de telefonia, 
deverão ser feitas pelo proprietário de cada unidade após 
a entrega das chaves). A cablagem externa será executada 
até o Quadro de Distribuição Geral (QDG) do edifício.

3.    Impermeabilização
A laje da cobertura da caixa d’água superior será 
impermeabilizada com proteção asfáltica; da mesma 
forma serão executadas as passagens descobertas 
no térreo e as partes descobertas dos apartamentos 
de cobertura. Nas unidades autônomas, os  terraços 
receberão impermeabilização polimérica. 

4.    Instalação de Ar-Condicionado
Unidades autônomas: o projeto do empreendimento 
possibilitará a instalação de sistema de ar-condicionado 
para equipamentos do tipo Split System, prevendo-se a 
instalação da condensadora no terraço dos conjuntos. 
Será entregue ponto de dreno e ponto elétrico no local 
de instalação da condensadora. A rede frigorígena, os 
equipamentos e acessórios deverão ser adquiridos e 
instalados pelos proprietários após a entrega das chaves. 
Áreas comuns: será entregue infraestrutura para ar-
condicionado na recepção, sala de reuniões e auditório.

5.    Fachada
As fachadas receberão caixilhos tipo “pele” de vidro e 
encaixilhados, pintura texturizada e detalhes em agregado 
mineral. 

6.    Acabamento Elétrico 
Unidades autônomas: 
Todos os conectores existentes na unidade serão brancos, 
exceto telefonia e lógica, que deverão ser adquiridos pelos 
proprietários.
Serão instalados pontos de interruptores de luz em 
alturas acessíveis a portadores de necessidades especiais, 
obedecendo a detalhes do projeto específico e atendendo 
às normas da ABNT.
A distribuição das tomadas e da rede de computadores 
deverá ser feita pelo proprietário após a entrega das 
chaves, pelo piso elevado, a partir do quadro elétrico. 

Áreas comuns: 
Interruptores e demais comandos elétricos das áreas 
comuns serão entregues em alturas acessíveis a 
portadores de necessidades especiais.
As luminárias das áreas comuns e halls dos elevadores 
serão entregues de acordo com projeto específico.

7.    Instalações Hidráulicas 
As tubulações de água fria serão em PVC rígido de acordo 
com o projeto específico, atendendo às normas da ABNT. 

8.    Elevadores
Serão instalados 7 elevadores das marcas Atlas-Schindler, 
Thyssenkrupp ou Otis. Sendo que 6 deles atenderão 
todos os pavimentos-tipos, térreo e aos 4 pavimentos de 
subsolos; e 1 interligará o 2º e 3º subsolos (entrada de 
veículos do empreendimento) ao térreo (recepção). 
A quantidade de elevadores atende ao tráfego da edificação 
conforme norma.

9.    Gerador 
O empreendimento será dotado de um gerador, com 
ligação automática no caso de queda de energia elétrica 
da rede pública, com capacidade para alimentação dos 
elevadores, mantendo-os em funcionamento permanente. 
Atenderá também a alguns pontos de iluminação das 
áreas comuns, bombas auxiliares, portões elétricos e 
recepção.

10.    Esquadrias Metálicas
Todos os caixilhos do edifício serão de alumínio com 
pintura eletrostática branca. 
Os caixilhos (portas e janelas) dos ambientes sociais 
poderão sofrer ajustes nas dimensões quando da 
elaboração dos projetos executivos.

11.    Esquadrias de Madeira
As folhas de portas presentes no projeto serão 
estruturadas de madeira com acabamento em pintura.
Os batentes e as guarnições serão de madeira com 
acabamento em pintura.

12.    Ferragens
Porta de entrada dos conjuntos será entregue com 
fechadura tipo externa.
Demais portas com fechadura tipo tranqueta.
As dobradiças serão cromadas.

13.    Segurança
CFTV – sistema de circuito fechado de TV com câmeras 
localizadas nas áreas comuns, e nos acessos de pedestres 
e veículos, demarcados de acordo com o projeto de 
instalações elétricas, com controle na sala de segurança.
CONTROLE DE ACESSO – o acesso ao hall dos elevadores 
será feito através de catracas. Visitantes precisarão 
identificar-se na recepção para acessar internamente as 
edificações.

14.    Elementos de Vedação
As divisórias entre conjuntos serão de gesso acartonado 
tipo “drywall”. As vedações externas, paredes de divisa 
com a circulação e todas as paredes de banheiros serão 
executadas em blocos de concreto ou cerâmicos.
 
15.     Piso Elevado
Laje preparada para receber piso elevado (8 cm).  

O piso elevado e o seu respectivo acabamento deverão ser 
adquiridos e instalados pelos proprietários após a entrega 
das chaves. 
Outros revestimentos diversos, de acordo com os usos a 
serem definidos nas unidades autônomas, deverão ser 
adquiridos e instalados pelos proprietários, após a entrega 
das chaves. 

16.    Rede de Computadores
As áreas comuns serão entregues com wireless para 
acesso a internet.

17.    Equipamentos de Combate a Incêndio
Serão instalados os equipamentos necessários ao combate 
e à prevenção a incêndios, conforme norma e exigências do 
corpo de bombeiros. 
O empreendimento será totalmente coberto por sprinklers, 
inclusive as unidades autônomas.
A localização dos hidrantes e sprinklers está de acordo 
com as normas brasileiras e exigências do Corpo de 
Bombeiros.

18.    Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
O empreendimento será dotado de sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas conforme normas 
brasileiras, detalhes e especificações do projeto de 
instalações elétricas.

19.    Estacionamento
O empreendimento contará com uma empresa operadora 
de estacionamento que dará  conforto e segurança aos 
usuários.
 
Considerações

1.    Modificações das Unidades
Junção de unidades: a execução da junção não implicará 
na existência de créditos e/ou débitos para os proprietários 
em função da ou em consequência da eliminação dos 
painéis divisórios entre as unidades originais. 
Eliminação de banheiros ou layouts diferentes dos 
projetados: caso solicitado, a Construtora entregará os 
materiais especificados (pisos, louças, metais), ainda que 
não instalados, nas quantidades previstas inicialmente. 
Não haverá acertos de créditos e/ou débitos para os 
proprietários em consequência das eliminações acima 
referidas.
Modificações além da eliminação de banheiros e/ou 
divisórias deverão ser contratadas e executadas pelos 
proprietários após a entrega das chaves.

As opções de plantas apresentadas em todo e qualquer 
material publicitário do empreendimento, bem como as 
modificações solicitadas pelos senhores adquirentes, que 
impliquem na retirada de alvenarias em relação à planta 
padrão, poderão resultar na exposição de vigas e sancas 
dentro dos ambientes.

2.   Nos demais compartimentos e ambientes que 
compõem a edificação serão executados acabamentos 
compatíveis com o fim a que se destinam e em 
conformidade com o Memorial Descritivo de Acabamentos 
e Projetos Técnicos.

3.   No interesse do bom andamento da obra, os materiais 
e equipamentos que faltarem no mercado na época de sua 

aquisição ou que se tornarem inacessíveis (retirados de 
linha pelos fornecedores), poderão ser substituídos desde 
que mantida a mesma qualidade; podendo, inclusive, as 
partes comuns sofrer pequenas alterações ditadas pela 
melhor solução técnica ou estética.

4.  Por serem produtos naturais, granitos, mármores, 
madeiras etc. podem apresentar diferenças de coloração, 
veios e/ou tonalidades. As madeiras podem sofrer 
deformações, com aumento ou redução de suas juntas, por 
causa de dilatações decorrentes de variações térmicas.

5.   As superfícies com acabamento de pintura látex das 
áreas privativas e comuns poderão apresentar pequenas 
ondulações provenientes do processo construtivo. 

6.  Somente serão permitidas visitas a obra, por parte 
dos Senhores Adquirentes, com autorização expressa da 
Incorporadora e sempre na companhia do Engenheiro da 
Obra. Essas autorizações não serão concedidas durante 
os 90 (noventa) dias que antecedem a data de entrega final 
das Unidades Comerciais, uma vez que, os serviços de 
acabamento final ficam prejudicados em sua execução na 
presença de elementos não envolvidos com os mesmos.      

7.   Os layouts, mobiliários, cores, paginações de 
acabamentos e vegetação apresentados nas imagens 
de vendas para as áreas comuns do empreendimento 
são ilustrativos. A CONSTRUTORA se reserva o direito de 
atualizar a estética da Decoração e do Paisagismo desses 
ambientes.

8.   As ligações individuais de serviços públicos deverão 
ser executadas e adquiridas pelos proprietários sob sua 
responsabilidade, após a entrega das chaves.
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Realização:

Projeto arquitetônico: MCAA Arquitetos Ltda. Projeto paisagístico: Benedito Abbud. Decoração das áreas comuns: Debora Aguiar. Incorporadora responsável: Curupaiti Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 
Cyrela Brazil Realty: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.455 – 3o andar – Vila Olímpia – São Paulo-SP. Creci Cyrela: J-17.592. Memorial de Incorporação registrado sob no 19, na matrícula no 76.366, em 13/5/2010, no  
8o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP. Material impresso em junho/2010.

Realização e Construção:
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