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UM NOVO OLHAR PARA A SOFISTICAÇÃO.



PRAÇA PÔR DO SOL



Um novo olhar para a sofisticação.

Em um dos pontos mais nobres da Vila Romana, a SKR apresenta 

um projeto que traz um novo olhar para o bairro. 

Um novo jeito de fazer arquitetura, mais viva e contemporânea. 

Um novo conceito de exclusividade, com poucas unidades, 

hall privativo em todos os apartamentos e uma varanda com vista 

de tirar o fôlego. Um novo ponto de vista para o lazer, 

com quadra de tênis e praça gourmet.



A R Q U I T E T U R A  V I VA PA N O R A M A
EXPERIMENTE VER A VIDA COM UM NOVO OLHAR.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO ACESSO



FACHADA



PERSPECTIVA ILUSTRADA DA PRAÇA DE ENTRADA

Endereço:
Rua Catão, 876

Terreno:
3.605 m2 

Realização e Construção:
SKR

Arquitetura:
LE Arquitetos

Interiores:
Claudia Albertini  
Arquitetos Associados

Paisagismo:
Peter Burmeister

Apartamentos:
60 unidades

Tipologias:
167 m2 – 4 dorms. 
2 suítes – 3 vagas
1 depósito vinculado por unidade

FICHA TÉCNICA

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO LOBBY

LOBBY

PRAÇA DE ENTRADA

Áreas comuns entregues decoradas e equipadas conforme Memorial Descritivo. Móveis, equipamentos, objetos de decoração, louças, metais e revestimentos de piso e parede são sugestões de decoração. Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas. Imagens meramente ilustrativas.



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO ACESSO PRINCIPAL

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO LOBBY

LOBBY

PORTARIA

Áreas comuns entregues decoradas e equipadas conforme Memorial Descritivo. Móveis, equipamentos, objetos de decoração, louças, metais e revestimentos de piso e parede são sugestões de decoração. Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas. Imagens meramente ilustrativas.



IMPLANTAÇÃO
TÉRREO

IMPLANTAÇÃO
SUBSOLO

1  Entrada de pedestres
2  Entrada de veículos
3  Praça de entrada
4  Churrasqueira
5  Salão de festas
6  Espaço gourmet
7  Lounge externo com lareira

8  Brinquedoteca
9  Playground
10  Lobby
11  Espaço fitness
12  Piscina com solarium
13  Deck molhado
14  Arquibancada 

N N

Imagem ilustrativa da implantação do térreo (sem escala). Áreas comuns entregues equipadas e decoradas conforme Memorial Descritivo. Móveis, equipamentos, objetos de decoração, louças,
metais e revestimentos de piso e parede sujeitos a alteração. Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas. Imagens meramente ilustrativas.

Imagem ilustrativa da implantação do 1o subsolo (sem escala). Áreas comuns entregues equipadas e decoradas conforme Memorial Descritivo. Móveis, equipamentos, objetos de decoração, louças, 
metais e revestimentos de piso e parede sujeitos a alteração. Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas. Imagens meramente ilustrativas.

1  Quadra de tênis
2  Espaço amenities
3  Bicicletário
4  Bike sharing
5  Oficina
6  Pet place
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IMAGEM ILUSTRATIVA

 LAZER

COMPLETO
Salão de festas 
com espaço gourmet
Churrasqueira
Bicicletário

Lounge externo com lareira
Brinquedoteca
Espaço fitness com sala personal
Espaço amenities

Arquibancada
Piscinas
Quadra de tênis
Pet place
Playground

SOB UM NOVO OLHAR.



PERSPECTIVA ILUSTRADA DA 
PISCINA COM SOLARIUM

PISCINA

Áreas comuns entregues decoradas e equipadas conforme Memorial Descritivo. Móveis, equipamentos, objetos de decoração, louças, metais e revestimentos de piso e parede são sugestões de decoração. Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas. Imagens meramente ilustrativas.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA PISCINA COM DECK MOLHADO



PERSPECTIVA ILUSTRADA DA QUADRA DE TÊNIS

LOUNGE EXTERNO COM LAREIRA

QUADRA DE TÊNIS

Áreas comuns entregues decoradas e equipadas conforme Memorial Descritivo. Móveis, equipamentos, objetos de decoração, louças, metais e revestimentos de piso e parede são sugestões de decoração. 
Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas. Imagens meramente ilustrativas.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO LOUNGE EXTERNO COM LAREIRA 



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO ESPAÇO FITNESS

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO BICICLETÁRIO

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA BRINQUEDOTECA

FITNESS

BRINQUEDOTECA

Áreas comuns entregues decoradas e equipadas conforme Memorial Descritivo. Móveis, equipamentos, objetos de decoração, louças, metais e revestimentos de piso e parede são sugestões de decoração. Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas. Imagens meramente ilustrativas.

BICICLETÁRIO



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO SALÃO DE FESTAS

SALÃO DE FESTAS

Áreas comuns entregues decoradas e equipadas conforme Memorial Descritivo. Móveis, equipamentos, objetos de decoração, louças, metais e revestimentos de piso e parede são sugestões de decoração. Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas. Imagens meramente ilustrativas.



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO ESPAÇO GOURMET

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA CHURRASQUEIRA COBERTA

ESPAÇO GOURMET

CHURRASQUEIRA

Áreas comuns entregues decoradas e equipadas conforme Memorial Descritivo. Móveis, equipamentos, objetos de decoração, louças, metais e revestimentos de piso e parede são sugestões de decoração. 
Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas. Imagens meramente ilustrativas.



APARTAMENTOS

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO APARTAMENTO COM SALA INTEGRADA À VARANDA E COZINHA 

Perspectiva ilustrada do apartamento de 167 m² – Final 1. Móveis, objetos de decoração, louças, metais e revestimentos de piso e parede são sugestões de decoração, não sendo parte integrante 
do contrato e do Memorial Descritivo. Os materiais de acabamento que serão entregues fazem parte do contrato e do Memorial Descritivo. Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer 
pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas.



PLANTA-TIPO

167M2

4  D O R M S .

3  V A G A S
2  S U Í T E S

D E P Ó S I T O 
P R I V A T I V O

PLANTA-OPÇÃO

167M2

3  S U Í T E S

3  V A G A S

D E P Ó S I T O 
P R I V A T I V O

Planta–tipo (sem escala) do apartamento de 167 m² – Final 1. Planta ilustrativa. Móveis, objetos de 
decoração, louças, metais e revestimentos de piso e parede são sugestões de decoração, não sendo 
parte integrante do contrato e do Memorial Descritivo. Os materiais de acabamento que serão 
entregues fazem parte do contrato e do Memorial Descritivo. Projeto executivo em desenvolvimento, 
podendo sofrer pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas.

Planta–opção (sem escala) do apartamento de 167 m² – Final 1. Planta ilustrativa. Móveis, objetos 
de decoração, louças, metais e revestimentos de piso e parede são sugestões de decoração, não 
fazendo parte integrante do contrato e do Memorial Descritivo. Os materiais de acabamento que serão 
entregues fazem parte do contrato e do Memorial Descritivo. Projeto executivo em desenvolvimento, 
podendo sofrer pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas.



LIVING

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA SALA INTEGRADA À VARANDA

Perspectiva ilustrada do apartamento de 167 m² – Final 1. Móveis, objetos de decoração, louças, metais e revestimentos de piso e parede 
são sugestões de decoração, não sendo parte integrante do contrato e do Memorial Descritivo. Os materiais de acabamento que 
serão entregues fazem parte do contrato e do Memorial Descritivo. Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer pequenas 
alterações durante as compatibilizações técnicas.



SUÍTE MÁSTER

Perspectiva ilustrada do apartamento de 167 m² – Final 1. Móveis, objetos de decoração, louças, metais e revestimentos de piso e parede são sugestões de decoração, não sendo parte integrante do contrato e do Memorial Descritivo. Os materiais de acabamento que serão entregues fazem parte do contrato e do Memorial Descritivo.
Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer pequenas alterações durante as compatibilizações técnicas.



Um dos mais charmosos bairros da zona oeste de São Paulo, a Vila Romana 

é tranquila e lindamente arborizada. Suas ruas e sua vizinhança contam com 

shoppings, supermercados, restaurantes, bares, estádios, escolas e tudo 

de que você precisa para viver bem. Com importantes vias, fácil acesso 

ao transporte público e proximidade do centro da cidade, a Vila Romana 

apresenta um novo olhar para a mobilidade.

VILA ROMANA

PADARIA LAIKA

ALLIANZ PARQUE
BOURBON SHOPPING

SUPERMERCADO ST MARCHE

SUPERMERCADO PÃO DE AÇÚCAR



Praça Panamericana – 11 min.

Allianz Parque – 12 min.

Bourbon Shopping – 10 min. 

Parque Villa-Lobos – 12 min.

Distâncias percorridas de carro.
Fonte: Google Maps.

PRAÇA PÔR DO SOL

AVENIDA PAULISTA

PRAÇA PANAMERICANA



SEU BAIRRO SOB UM NOVO 
PONTO DE VISTA. 

Vista aérea da região



“Este é um projeto especial .

Em um terreno de mais de 3.600,00 m², em um bairro muito charmoso de São Paulo, apenas uma torre com 60 apartamentos.

 

Os diferenciais começam já no acesso: uma marquise acompanha o caminho até o lobby, rodeado de jardins e praças de convívio. 

Ainda no pavimento térreo, desenhamos as áreas comuns amplas e arejadas, integradas com o espaço externo e muito verde.

O lazer se completa com a piscina e o deck ensolarados e uma incrível e exclusiva quadra de tênis.

 

As plantas das unidades seguem o mesmo cuidado; entrando por hal ls privativos, o ponto focal é o centro da sala,  que se interl iga  

ao amplo terraço com churrasqueira, usufruindo da bela vista que a implantação da torre proporciona. O programa é completo  

e atual ,  com cozinha gourmet integrada à varanda e dependências de serviço.

A planta tem quatro dormitórios bem dimensionados que podem ser transformados em três suítes e ampliação da sala.  Na suíte 

máster,  um closet com muito espaço para armários, um ótimo terraço e venti lação cruzada, que traz uma atmosfera completamente 

diferenciada ao ambiente.

 

A forma que surge se traduz em uma fachada moderna. O uso de brises e o movimento proporcionado por elementos e cores  

em tons quentes trazem uma identidade muito forte e elegante.”

 

Arquiteto Luiz Eduardo Oliveira / LE Arquitetos

“Pronto para identif icar quem faz do esti lo uma forma de morar,  o Panorama Vila Romana traz em sua 

essência a sofisticação e o glamour com a exclusividade de peças com design.

Repleto de tendências e com todos os detalhes planejados para um dia a dia prático e funcional ,

todos os ambientes foram elaborados com um olhar sensível e especial ,  com um objetivo único. . .

surpreender um público elegante e exigente!”

Arquiteta Claudia Albertini / Claudia Albertini Arquitetos Associados



ARQUITETURA DE BEM-ESTAR 

NOVOS OLHARES 
PARA A ARQUITETURA 
E O BEM-ESTAR.

O PROJETO

– Arquitetura autoral

–  Apartamentos aspiracionais (que excedem  
as especificações usuais de mercado)

O APARTAMENTO

–  Portas da varanda com 2,50 m de altura

–  Ampliação da sala de estar

– Água quente nas torneiras dos banheiros e da cozinha

– Caixilharia com dimensões generosas

– Fechaduras eletrônicas / social / serviço

– Cozinhas confortáveis

– Tomadas USB nos apartamentos (sala, dorms. e churrasqueira) 

–  Infraestrutura para ar-condicionado com pontos 
de energia + dreno de água

– Infraestrutura para automatização de cortinas

– Medidores individualizados de água e gás entregues instalados

– Depósitos privativos na garagem

CONVIVÊNCIA

–  Amplo salão de festas com espaço gourmet, 
com automação de iluminação e sonorização.

– Churrasqueira

– Lareira

– Brinquedoteca  

– Pet place

WELLNESS

– Piscina e deck molhado

–  Academia com equipamentos de alta 
performance e piso anti-impacto 

– Sonorização na academia e na piscina

– Sala personal

– Quadra de tênis

CONVENIÊNCIA

– Bicicletário / oficina

– Serviço de bike sharing*

–  2 carregadores de carro elétrico 
para uso compartilhado

– Sala delivery com locker e refrigerador

*Disponível pelo App SKR Compass

TECNOLOGIA E SEGURANÇA

–   Wi-fi nas áreas de convivência

– Central de controle e segurança

–  Circuito fechado de TV com câmeras  
em sistema digital

– Segurança perimetral

–  Central telefônica condominial para 
comunicação interna e externa por ramais

–  Clausura para acesso de veículos e clausura 
para acesso social e de serviços

–  Gerador de conforto que atende às áreas 
comuns e a todos os elevadores

SUSTENTABILIDADE

–  Pré-aquecimento da água com sistema 
de placas solares

– Medições individualizadas de água e gás

– Iluminação 100% de LED

–  Sensores de presença nos halls dos 
elevadores e nas escadas

–  Dispositivos temporizados e 
economizadores de água nas 
áreas comuns



Todas as unidades do Unitt são duplex 
cujas plantas foram pensadas para 

assegurar plena racionalidade dos espaços.

O visual de cores leves e linhas retas 
exprime a sua arquitetura atual.

DOMNA

Ideal para a família, um empreendimento 
com a infraestrutura que você deseja.

Qualidade de vida, estilo e diversidade 
em opções de lazer. 

Um empreendimento com ampla área de lazer 
que valoriza os ambientes externos e internos.

Uma perspectiva do viver bem.Uma linha arquitetônica moderna. Cores e texturas 
leves aliadas a traços retos e marcantes.

Poucos endereços em São Paulo unem boa 
arquitetura e boa localização como o Moou.

O MOMENTO Mota Pais é uma pausa, 
um espaço, um silêncio no seu dia a dia. 

HÁ 35 ANOS FAZENDO HISTÓRIA NA ZONA OESTE.

Arquitetura viva se molda, se adapta a cada projeto. Não tem escala  

industrial. É feita à mão, para o projeto atingir sua melhor versão.

Arquitetura viva é recomeço. Um novo terreno é um diamante bruto  

a ser lapidado para que seja único, diferente de tudo o que veio antes.

Arquitetura viva é l ivre, não tem conceitos preconcebidos. Um novo projeto  

é uma nova história, uma nova visão, um novo caminho.

Arquitetura viva é experiência, descoberta, evolução.  

É questionamento, pensar e repensar o tempo todo.

Arquitetura viva está sempre em movimento, desenvolvendo o novo viver. 

Essa é a essência da SKR.
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Incorporação registrada sob o R.2 da Matrícula 154.881 do 10º Cartório de Imóveis de São Paulo, na data de 19/2/2020. SK Catão Empreendimentos Imobiliários Ltda. SKR: Al. Ministro Rocha Azevedo, 456, 12º andar – CEP: 01410-000 – 
São Paulo/SP – Creci SKR Consultoria Imobiliária Ltda.: J 32094 – Creci Seller: O14790-J. GHI Negócios Imobiliários: Rua Cunha Gago, 700, conj. 91, 9º andar, São Paulo/SP. Creci: 25687-J. Todas as imagens são meramente ilustrativas 
e apresentam sugestões de decoração. Os móveis são de dimensões comerciais, não sendo parte integrante do contrato e do Memorial Descritivo. Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer pequenas alterações durante as 
compatibilizações técnicas. A vegetação exposta é meramente ilustrativa, apresenta porte adulto de referência e será entregue de acordo com projeto paisagístico, podendo apresentar diferença de tamanho e porte. 




