




























A imagem apresenta sugestão de decoração e acabamentos. As áreas comuns serão entregues de acordo 
com o memorial descritivo que será parte integrante do instrumento de compra e venda a ser firmado.
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Planta-tipo ilustrada do apartamento de 2 quartos. A imagem apresenta
sugestão de decoração e acabamentos. Alguns itens, materiais e
mobiliário são sugestão de decoração. A unidade será entregue de acordo
com o memorial descritivo, que será parte integrante do instrumento de
compra e venda a ser firmado. Não foi prevista carga elétrica para
instalação de ar-condicionado. ¹As condições de entrega do dormitório
estão detalhadas no memorial descritivo do empreendimento a ser
assinado junto à construtora. ²Nas áreas comuns e no apartamento.
³Medidor individual de água localizado no shaft do hall.
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