Um novo conceito de construir e de se viver bem!

INTRODUÇÃO
É com enorme prazer que a empresa Prospectiva Brasil Engenharia Ambiente e Gerenciamento Ltda.
apresenta o Condomínio Quintas da Serra.
Condomínio construído na bela cidade de Serra Negra na Rua Adele Dalbele Marson, Gleba “A2”, nº73 Jardim
das Palmeiras – Serra Negra – SP, no coração do Circuito das Águas, sob o número de Alvará de Construção
No. 57/14 da Prefeitura Municipal de Serra Negra e devidamente incorporado no Cartório de Registro de
Imoveis sobre o número 28.325, já ao abrigo da actual legislação em vigor.

Os princípios fundamentais que regem a construção do empreendimento:
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O CONDOMÍNIO

O Condomínio Quintas da Serra está implantado numa área com 3647.12 m2 na encosta da Serra da
Mantiqueira. Constituido por 10 blocos formados por uma residência de 3 dormitorios e uma residência de
2 dormitorios, possuindo uma área comum munida de portaria, piscina e salão de festas com terraço gourmet.

LAZER
Morar neste condomínio confere um estilo de vida
diferenciado aos proprietários, pois para além da
arquitetura seguir os padrões Ibéricos, o condomínio
desfruta também de piscina e salão de festas com terraço
gourmet, para momentos de convívio agradáveis, e a
proximidade com a natureza é absoluta, pois o
empreendimento é cercado de mata nativa que
proporciona momentos relaxantes.

Fica evidente que ao acordar ao som do canto dos pássaros, você terá um dia
perfeito!
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LOCALIZAÇÃO
Fica a cerca de 5 minutos do centro da cidade e da Rodoviaria, numa área
denominada por Bairros.
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CARACTERÍSTICAS DAS CASAS
Os pavimentos interiores são revestidos a mosaico cerâmico de 40x40cm e as paredes da cozinha e WC são
revestidas com azulejos resistentes à mancha de água com 20x40cm até ao teto com faixas decorativas a meia
altura. As paredes e tetos de sala, dormitórios, corredores e escadas possuem acabamentos em gesso liso com
pintura com tinta acrílica PVA LATEX.
As Portas e janelas do piso térreo são em vidro temperado tipo “Blindex”, assim como as janelas dos WC´s do
piso superior. Todas a portas interiores são em madeira de fabricação da FucK.
As redes hidrosanitárias foram dimensionadas e executadas em cumprimento com a NBR específica, sendo os
materiais utilizados de marca de renome “Tigre” e “Deca”.
O abastecimento da água será a partir da rede pública para o depósito instalado na laje superior, este depois
abastece graviticamente.
A rede eléctrica igualmente dimensionada distribuída e executada de acordo com a NBR especifica sendo os
circuitos racionalmente divididos e dimensionados de maneira a não haver sobrecarga em disjuntores e
quadros eléctricos.
A laje superior tem um adequado tratamento térmico e acústico. De salientar que a impermeabilização das
mesmas foi executada com um novo conceito de “manta liquida”.
No que concerne ao revestimento exterior o mesmo é efetuado com argamassa hidro-repelente e
posteriormente recebe uma pintura texturizada, que amplia a resistência à infiltração de água.

Um novo conceito de construir e de se viver bem!

DESCRIÇÃO DAS MORADIAS
RESIDÊNCIA 3 DORMITÓRIOS ASOBRADADAS 120.00m2

A residência de 3 dormitórios é composta por dois pisos e 2 vagas de garagem sendo uma coberta anexa à
casa e outra no espaço destinada a estacionamentos.
O piso térreo é constituído por sala estar e jantar ocupando área de cerca de 17.07m2 varanda gourmet, 1
dormitório com uma área de 9,75 m2, 1 WC com área de 3,38 m2, cozinha estilo americana com balcão em
granito para refeições rápidas com uma área de 6.57m2 tanto as paredes da cozinha como do WC são
revestidas com azulejo até ao teto.
Exteriormente área de serviço e despensa somando uma área de cerca de
3.85m2 bem com área livre destinada a quintal e/ou área gourmet para
instalação de churrasqueira e/ou forno de pizzas.
O piso superior é constituído por duas suites com varanda com áreas 15.36m2
e 9.75m2, respectivamente. Ambas as suites possuem portas balcão de duas
folhas de 1.5m o que permite a locomoção de pessoas de mobilidade reduzida
até as varandas, para que possam desfrutar da bela paisagem que a natureza
privilegiada lhes oferece.
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RESIDÊNCIA 2 DORMITÓRIOS 90.00m2
A RESIDÊNCIA de 2 dormitórios é composta por dois pisos e 2
vagas de garagem sendo as duas anexa à casa.
O piso térreo é constituído por sala estar e jantar ocupando
área de cerca de 17.07m2 varanda gourmet, 1 WC com área
de 3,38 m2, cozinha estilo americana com balcão em granito
para refeições rápidas com uma área de 6.57m2 tanto as
paredes da cozinha como do WC são revestidas com azulejo até
ao teto, utilizando-se faixa decorativa a meia altura.
Exteriormente área de serviço com uma área de cerca de
2.40m2 bem com área livre destinada a quintal e/ou área
gourmet para instalação de churrasqueira e/ou forno de pizzas.
O piso superior é constituído por dois quartos sendo uma suite
um com uma área de 12.03m2 e outro com uma área de
10.10m2, atendido por um WC social com área de 3.83m2.
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EXTERIOR

Vista de um Bloco V3+V2

Vista de um Bloco V2

Vista superior do início do Empreendimento
Vista de um Bloco V3

Vista da zona de Lazer na pisicina

Entrada do condomínio
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INTERIOR
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O Projeto
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CUSTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
MORADIA 2 DORMITÓRIOS:

MORADIA 3 DORMITÓRIOS:

Valor de:

Valor de:

R$ 315.000,00

R$ 385.000,00

Autofinanciamento até 120 meses com o mínimo de 20% de
entrada.

Morada:

Rua Adele Dalbele Marson, 73
Jardim Palmeiras - CEP 13930-000
Serra Negra, SP

Telefones:

+55 11 96400 4699
+55 19 99800-4530
01938084795

Email:

vendas@prospectivabrasil.com

Site:

www.prospectivabrasil.com

Facebook

www.facebook.com/QuintasdaSerracondominiofechado

Youtube

https://youtu.be/PDLZ_LzDaUI

