É no Paradiso que você quer estar.
Paradiso é aquele lugar tranquilo, mas que também oferece uma infraestrutura que
facilita o seu dia a dia. É, também, onde você pode se divertir e relaxar na companhia
dos amigos e da família. Paradiso é o seu espaço, o lugar para você viver com conforto,
sossego, para você ser feliz.

Foto ilustrativa
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Viva perto de tudo e com tranquilidade.
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O Largo da Matriz é símbolo da tradição da Freguesia e ainda reúne restaurantes que
atraem visitantes buscando boa comida e serviços de qualidade. Moradores do bairro
também podem contar com as diversas opções de comércios e serviços da Avenida Edgar
Facó, além da facilidade de acesso pela Marginal Tietê para vários pontos da capital.
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Posto Ipiranga
FrangÓ
Bar do Alemão
Compre Bem
Habib’s
Sonda Supermercados
McDonald’s

Todos os trajetos acima são calculados pelo tempo médio fornecido pelo
Google Maps para deslocamento feito com carro.
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Croqui de localização sem escala

Aqui você pode curtir mais a vida.
Além de possuir uma agradável área verde, que proporciona
um contato maior com a natureza, o Paradiso oferece
muitos espaços de convívio ao ar livre, com diversas praças,
como a Praça do Encontro.

Foto ilustrativa

Perspectiva artística da Praça do Encontro

A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento, essa vegetação poderá apresentar
diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico do empreendimento.

Perspectiva artística da Fachada

Compartilhe bons momentos ao lado de pessoas especiais.

Os encontros entre familiares e amigos agora terão um sabor especial. Você pode
aproveitar este espaço para organizar um churrasco delicioso ou um festival de pizzas.

Perspectiva artística do Salão de Festas Adulto

Perspectiva artística da Praça dos Encontros

Que tal reunir quem você mais gosta para comemorar
uma ocasião marcante? Datas comemorativas, uma
nova conquista, aniversários.... são muitos os motivos
para você celebrar!

Perspectiva artística da Churrasqueira com Forno para Pizza
A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento, essa vegetação poderá apresentar diferenças
de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico do empreendimento.
Foto ilustrativa

Nos dias de sol, nada
melhor do que se
refrescar, dar uma
mergulho e relaxar
na Piscina.

A garotada também vai
poder se divertir com
brincadeiras aquáticas
na Piscina Infantil.

Foto ilustrativa

A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento,
essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico do empreendimento.

Perspectiva artística da Piscina Adulto, Piscina Infantil, Deck Molhado e Solarium

Espaços de diversão para todas as idades e ocasiões.

Perspectiva artística do Espaço Pipoca e Home Cinema

A magia do cinema na sua casa, essa é a proposta do Home Cinema, que conta também com um
delicioso Espaço Pipoca. Já o Band Studio é um ambiente para os que têm a música como
hobby. Aqui, você poderá ensaiar e fazer apresentações para os seus convidados especiais.

Perspectiva artística da Band Studio

Os dois Salões de Jogos vão garantir a diversão da garotada e dos adultos também.
Aqui, a única regra é reunir a galera e disputar partidas emocionantes.
Foto ilustrativa

Perspectiva artística do Salão de Jogos Teen

Perspectiva artística do Salão de Jogos Adulto

Alegria de sobra também para os pequenos.

As crianças vão ter muitos lugares para
brincar. Na Brinquedoteca e Play Kids
irão fazer suas primeiras descobertas e
novos amiguinhos. No Salão de Festas
com Teatrinho terão um espaço exclusivo
para suas comemorações.

Perspectiva artística da Brinquedoteca e Espaço Circo

Perspectiva artística do Play Kids

Perspectiva artística do Salão de Festas Infantil com Teatrinho

A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento, essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico do empreendimento.

Foto ilustrativa

Abra e descubra o verdadeiro Paraíso.
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Ilustração artística
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A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta
porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento, essa vegetação poderá apresentar
diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico do empreendimento.
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Av. Elísio Teixeira Leite

56 Pet Care

Foto ilustrativa

Muito verde para você curtir o melhor da natureza.

Perspectiva artística da Praça Fitness

Foto ilustrativa

Perspectiva artística do Mini Golf

Aqui você poderá aproveitar todo o bem-estar de ficar ao ar livre e em contato com a natureza,
seja para praticar um esporte, se exercitar ou relaxar.

Perspectiva artística da Praça das Pitangueiras

A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta
porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento, essa vegetação poderá apresentar
diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico do empreendimento.

Seu corpo e mente precisam de cuidados especiais.

Você também poderá dedicar um tempo para cuidar da saúde do seu corpo.
O Fitness Center é o lugar certo para você trazer mais disposição para o seu dia a dia.

Perspectiva artística do Espaço Luta

O Espaço Luta é um ambiente diferenciado para aqueles que
querem gastar energia praticando sua modalidade favorita.

Perspectiva artística do Fitness Center

Foto ilustrativa

Aqui você vai poder se cuidar muito mais.

Perspectiva artística do Espaço Bem-Estar e Sala de Massagem

Imagina um cantinho para você receber os tratamentos de
beleza que mais gosta. Esse é o Espaço Bem-Estar, um lugar para
você ficar em dia com a sua autoestima. Você também poderá
aproveitar para relaxar e esquecer um pouco da rotina no
Espaço Dança e no Espaço Yoga.

Perspectiva artística do Espaço Yoga e Espaço Dança
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Venha explorar os seus talentos.

No Ateliê e Bricolagem você vai
poder soltar a sua imaginação e
descobrir um novo dom.

Perspectiva artística do Ateliê

Perspectiva artística do Pet Care

O seu bichinho de estimação também merece sua atenção
especial. Para isso, você vai poder dar todo o carinho que
ele merece, contando com a infraestrutura do Pet Care.
Perspectiva artística da Bricolagem
Foto ilustrativa

Seus dias cercados de muito conforto.

Perspectiva artística do Living - Apartamento Finais 3,4,7 e 8

2

Dormitórios
5.10m

2.70m

50,39m²

2.40m

1.80m

1.20m

2.47m

3.10m

1.93m

1.65m

2.10m

1,45m

1.20m

3.20m

Praticidade sem abrir mão do aconchego é a característica mais marcante dos
apartamentos do Paradiso, com plantas idealizadas para atender perfeitamente
as necessidades do dia a dia de uma família moderna.

Ilustração artística da planta com sugestão de decoração. Os móveis são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato.
Os acabamentos serão entregues conforme memorial descritivo. As medidas são de face a face das paredes.
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Um apartamento feito para o seu jeito dinâmico de viver.

A excelente distribuição dos ambientes somada ao ótimo aproveitamento dos
espaços também são diferenciais que vão trazer muitas facilidades para a sua rotina.
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Ilustração artística da planta com sugestão de decoração. Os móveis são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato.
Os acabamentos serão entregues conforme memorial descritivo. As medidas são de face a face das paredes.

Perspectiva artística do Living - Apartamento Finais 1,2,5 e 6
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Área do terreno:

8.327,41m²

Área privativa:

Apto 2 Dormitórios - de 47,13m² a 50,39m²

Nº de unidades por andar:

08

Nº de andares:

Térreo + 8 tipos

Nº de subsolos
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Nº de unidades:

342

Nº de torres:

05

Elevadores:

02 por torre

Nº de vagas:

01 por apartamento

Vagas para motos:
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