


O Prédio :

. Guarita com instalação sanitária

. 03 vagas de garagem por ap. tipo

. Elevador de ultima geração

. Aquecimento de água a gás . Aquecimento de água a gás 

. Medição individual de água e gás 

. Espaço Gourmet

. Deck Sol

. Espaço Kids

. Acabamentos com rigoroso padrão de 
qualidade e durabilidade

. Vista privilegiada



Edifício residencial composto de 14 unidades autônomas: 

- 12 apartamentos tipo  – 115 m² área interna;
- 02 coberturas              – 162 m² área interna.

Localização do Empreendimento:
Rua Irídio n°15, esquina com Rua Canaãn. 
Bairro Barroca,  Belo Horizonte - MG.

Cronograma:
Lançamento do Empreendimento : MARÇO/ 2011

Inicio das Obras: JULHO/ 2010

Termino de obra /Entrega das unidades: SETEMBRO/ 2012



O Edifício:

O Edifício possui 13 pavimentos, totalizando uma área construída de
3.275,51 m².

O Primeiro pavimento é onde temos uma entrada para pedestre,O Primeiro pavimento é onde temos uma entrada para pedestre,
guarita com instalação sanitária, hall, caixa de escada e elevador que dão
acesso aos demais pavimentos, duas entradas para veículos, sendo uma
que leva ao segundo pav. de garagem, garagem para 11 carros, área para
resíduos sólidos, depósito e central de gás.

O Segundo pavimento temos garagem para 11 carros, hall, caixa de
escada e elevador que dão acesso aos demais pavimentos.

O Terceiro pavimento temos garagem para 14 carros, hall, caixa de
escada e elevador que dão acesso aos demais pavimentos.



O Edifício:

O Quarto pavimento temos garagem para 8 carros, hall, caixa de 
escada e elevador que dão acesso aos demais pavimentos, espaço 
gourmet, espaço deck sol e espaço kids.

Quinto ao Décimo pavimento temos 12 apartamentos tipo, sendo 2 Quinto ao Décimo pavimento
por pavimento, com área real privativa principal de 115 m², hall, caixa de 
escada e elevador que dão acesso aos demais pavimentos.

Décimo Primeiro pavimento temos 2 apartamentos de cobertura, 
sendo 2 por pavimento, com área real privativa principal total de 162 m², hall, 
caixa de escada e elevador que dão acesso aos demais pavimentos.

Décimo Segundo pavimento temos o segundo pavimento dos 2 
apartamentos de cobertura, contendo área descoberta de 63,51m² e área 
coberta de 28,62m².



Pilotis :



Perspectiva Artística do Espaço Gourmet :

Perspectiva Artística do Ap. Tipo :



O Apartamento tipo :

. 04 Quartos;

. 01 Suíte com closet;

. Projeto versátil;

. Sala para 2 ambientes;

. Espaço para rouparia;

. Utilização de “Shaft” para as 
instalações hidráulicas;

. Ampla varanda com vista 
definitiva;

. Dependência completa de 
serviço;

. Piso em porcelanato polido na 
sala, varanda e cozinha.



Apartamento tipo 
(Opção 3 Quartos) :



Ap. Cobertura

1º pavimento :



Ap. Cobertura

2º pavimento :

- Nivel Superior com:

. Sala de TV;

. Lavabo no nível superior;

. Terraço descoberto com 
previsões de instalação de        
piscina;

. Terraço Gourmet.



EXCLUSIVIDADE DE VENDAS:


