
Descubra o seu espaço.



Descubra o 
seu espaço.



O Edifício Olga Chiari está localizado no 

melhor ponto do Gutierrez, um dos bairros 

mais tradicionais de Belo Horizonte. Em um 

ponto diferenciado, está próximo das melhores 

opções de comércio e entretenimento da região.

A melhor localização 
para você morar 
onde sempre quis.
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Rua General Dionísio Cerqueira, 200 - Gutierrez

raújo

Av. Prudente de Moraes



A sua vida, de um 
novo ângulo.
Moderno, bem localizado e planejado em todos os 

detalhes para aproveitar melhor cada centímetro, o 

Edifício Olga Chiari reúne tudo que você precisa em 

um espaço perfeito para ser a casa que você sempre 

sonhou. Uma nova forma de morar, com novidades 

que você só encontra em um Patrimar.





Varandas - Vista externa

Um novo 
momento 
na sua vida.

Torre única - 30 unidades

4 quartos ou 3 suítes

186 a 372 m²

Terreno de 2.349m²

Elevador social privativo / Galeria

4 ou 5 vagas*

Vagas para visitantes

Car wash

Estação de recarga para carros híbridos

*5 vagas disponíveis apenas para os apartamentos de cobertura.



Fachada



Pórtico



Hall



Perfeito para ficar 
com quem é mais 

importante.



Fitness



Espaço gourmet

O melhor lugar para você 
aproveitar seu tempo.



Um espaço para todo 
mundo se divertir.

Salão de festas com home theater

Jogos

Espaço kids

Espaço kids



Salão de festas com home theater



Pilotis



Piscina climatizada

O seu novo 
lugar favorito.

Piscina climatizada com raia

Piscina infantil

Deck e prainha

Sauna e repouso



Playground



Quadra poliesportiva



Você não vai mais 
querer sair de casa.



Descubra um 
novo jeito de olhar 

o mundo.

Salas com exclusivo conceito Skywall*



No Edifício Olga Chiari, você vai descobrir a sua vida de novos ângulos. Com paredes com o exclusivo 

conceito SKYWALL*, o Edifício Olga Chiari possui uma maneira única de melhorar a iluminação e a 

sensação de espaço dos ambientes.

Os apartamentos também possuem varanda com o conceito SOCIAL GOURMET - varanda com 

amplo espaço e previsão para churrasqueira, integrada à cozinha e com grande abertura para sala, o 

ambiente perfeito para reunir a família e os amigos.

Varanda social gourmet



Varanda com hidro



Cozinha americana



Suite master com janela panorâmica



Banho master



Apartamento tipo (final 01) - 189 m²

Suíte Master com 
amplo closet

Banho Master:
- Hidromassagem

- 2 banhos
- 2 lavatórios

Janela Panorâmica

Sala com conceito
SKYWALL*

Varanda com conceito 
SOCIAL GOURMET



Apartamento tipo com hidro 

(final 01) - 197 m²

Suíte Master com 
amplo closet

Banho Master:
-      massagem

- 2 banhos
- 2 lavatórios

Janela Panorâmica

Sala com conceito
SKYWALL*

Varanda com hidro

Varanda com conceito
SOCIAL GOURMET e hidro



Apartamento tipo com hidro 

(final 02) - 194 m²

Banho Master:
- Hidromassagem

- 2 banhos
- 2 lavatórios

Suíte Master com 
amplo closet

Janela Panorâmica

Sala com conceito
SKYWALL*

Varanda com conceito
SOCIAL GOURMET e hidroVaranda com hidro



Apartamento tipo - Variação suíte 

ampliada (final 01) - 189 m²

Suíte Master com 
amplo closet

Banho Master:
- Hidromassagem

- 2 banhos
- 2 lavatórios

Sala com conceito
SKYWALL*

Varanda com conceito 
SOCIAL GOURMET

Janela Panorâmica



Apartamento tipo - Variação cozinha 

americana (final 01) - 189 m²

Suíte Master com 
amplo closet

Banho Master:
- Hidromassagem

- 2 banhos
- 2 lavatórios

Sala com conceito
SKYWALL*

Varanda com conceito 
SOCIAL GOURMET

Janela Panorâmica

AMERICANA



Apartamento tipo - Variação sala

ampliada (final 01) - 189 m²

Suíte Master com 
amplo closet

Banho Master:
- Hidromassagem

- 2 banhos
- 2 lavatórios

Sala com conceito
SKYWALL*

Varanda com conceito 
SOCIAL GOURMET

Janela Panorâmica



Apartamento com área privativa 

(unidade 401) - 245 m²

Banho Master:
- Hidromassagem

- 2 banhos
- 2 lavatórios

Suíte Master com 
amplo closet

Sala com conceito
SKYWALL*

Varanda com conceito SOCIAL GOURMET

Deck com hidro



Apartamento com área privativa 

(unidade 402) - 259 m²

Banho Master:
- Hidromassagem
- 2 banhos
- 2 lavatórios

Suíte Master com 
amplo closet

Sala com conceito
SKYWALL*

Varanda com conceito SOCIAL GOURMET

Deck com hidro



O seu melhor 
momento do dia.



Closet Sr. e Sra. (cobertura)



Cobertura - 2º nível



Cobertura - piscina



Cobertura primeiro nível

372 m² (metragem total) - Unidade 1801

Suite Master com
closets Sr. e Sra.

Banho Master:
- Hidromassagem

- 2 banhos
- 2 lavatórios

Sala com conceito
SKYWALL*

Janela Panorâmica



Cobertura segundo nível

372m² (metragem total) - Unidade 1801

Previsão para 
monta-carga

Terraço, deck e piscina

Varanda gourmet 
com churrasqueira




