BS”D

LOJA C

PLANTA

LOJA

BS”D

70,66 m 2
34,74 m 2

área p ri vativa
+ ji ra u

total 105,40 m 2

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os
materiais de acabamento representados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é
uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização
preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas são referentes às áreas privativas
de cada unidade. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas
das paredes, pilares e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

BS”D

2 º PAV I M E N T O

PLANTA

SALAS

BS”D

Sal a 21 0
á rea p ri vat iva:
co be rt a

25,63 m 2

de s co be rt a

45,49 m 2

total 71,12 m 2

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os
materiais de acabamento representados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é
uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização
preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas são referentes às áreas privativas
de cada unidade. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas
das paredes, pilares e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

BS”D

2 º PAV I M E N T O

PLANTA

SALAS

BS”D

Sal a 22 6
á rea p ri vat iva:
co be rt a

20,56 m 2

de s co be rt a

16,28 m 2

total 38,84 m 2

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os
materiais de acabamento representados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é
uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização
preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas são referentes às áreas privativas
de cada unidade. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas
das paredes, pilares e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

BS”D

3 º A O 7 º PAV I M E N T O

PLANTA

SALAS

BS”D

Sal as 3 06/706
área pr ivat iva

26,62 m 2

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os
materiais de acabamento representados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é
uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização
preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas são referentes às áreas privativas
de cada unidade. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas
das paredes, pilares e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

BS”D

BS”D

3 º A O 7 º PAV I M E N T O

PLANTA

SALAS

Col unas 9 e 10
su gestão de inte rliga çã o
área pr ivat iva :
3 09 a 70 9
3 10 a 7 10

20, 62 m 2
25, 63 m 2

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os
materiais de acabamento representados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é
uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização
preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas são referentes às áreas privativas
de cada unidade. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas
das paredes, pilares e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

BS”D

BS”D

Col unas 11, 12 e 13
3 º A O 7 º PAV I M E N T O

PLANTA

SALAS

su gestão de inte rliga çã o
área pr ivat iva :
3 11 a 7 11

20,56 m 2

3 12 a 7 12

2 0, 36 m 2

3 13 a 7 1 3

19,80 m 2

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os
materiais de acabamento representados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é
uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização
preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas são referentes às áreas privativas
de cada unidade. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas
das paredes, pilares e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

BS”D

TÉRREO

PLANTA

PAVIMENTO

BS”D

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os
materiais de acabamento representados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é
uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização
preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas são referentes às áreas privativas
de cada unidade. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas
das paredes, pilares e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

BS”D

JIRAU

PLANTA

PAVIMENTO

BS”D

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os
materiais de acabamento representados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é
uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização
preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas são referentes às áreas privativas
de cada unidade. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas
das paredes, pilares e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

BS”D

2 º PAV I M E N T O

PLANTA

PAVIMENTO

BS”D

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os
materiais de acabamento representados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é
uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização
preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas são referentes às áreas privativas
de cada unidade. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas
das paredes, pilares e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

BS”D

3 º A O 7 º PAV I M E N T O

PLANTA

PAVIMENTO

BS”D

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os
materiais de acabamento representados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é
uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização
preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas são referentes às áreas privativas
de cada unidade. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas
das paredes, pilares e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

BS”D

COBERTURA

PLANTA

PAVIMENTO

BS”D

1

C afé

2

Coz i nh a c afé

3

D e s p ens a c afé

4

B a nh eiro

5

B an h eiro P.N.E.

6

C a s a de m áquin as exaust ão

7

S al a d e con t role de auto maç ão

8

Ad m in ist raç ão

9

Sa l a de reun ião 2

10

Sa l a de reunião 3

11

Sal a de reu niã o 1

12

C a s a de máquinas de incêndio

13

Aud i tó r io

14

Foye r a uditór io

15

Ter raço ex ter n o

A decoração e os revestimentos são imagens meramente ilustrativas. Os móveis, assim como os
materiais de acabamento representados na planta são de dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de construção. O imóvel será entregue como indicado no memorial descritivo. Esta é
uma planta provisória sujeita a alteração sem aviso prévio. O projeto poderá sofrer modiicações
decorrentes das posturas municipais, concessionárias e do local. A planta apresenta localização
preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas são referentes às áreas privativas
de cada unidade. As áreas privativas representam as áreas dos compartimentos somadas às áreas
das paredes, pilares e prumadas. As cotas apresentadas em planta são de eixo a eixo das paredes.

BS”D

BS”D

Este material é provisório, sujeito a alteração sem aviso prévio, para ins de consulta e conhecimento do empreendimento, não se tratando de material de distribuição para o público geral.
As perspectivas e as plantas são meramente ilustrativas e realizadas com base no estudo preliminar de arquitetura, podendo sofrer alterações com o objetivo de atender às exigências dos
órgãos públicos competentes e decorrentes de exigências técnicas e estruturais. Projeto legal: Inácio L. Obadia. Projeto da fachada: Jacobsen Arquitetura. Projeto de interiores: Jacobsen
Arquitetura. Engenheiro responsável: Renato Paraquett.

