you,
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Um novo endereço, um novo mundo.

Um endereço cercado
de qualidade de vida.
Perto do Parque da Aclimação
e do metrô Vila Mariana.
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Viver em um bairro nobre, tradicional e completo é um privilégio
que você ganha morando no You,Vila Mariana. A localização
é excelente, próxima de importantes avenidas e cinco estações
do Metrô: Vila Mariana, Ana Rosa, Paraíso, Santa Cruz e Chácara
Kablin. Aqui, a sua família tem muito mais praticidade e comodidade,
cercada por todo tipo de serviços e comércio.
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Uso da marca autorizado pelo Metrô.
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Perspectiva ilustrada da Portaria(1)
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Varanda com
churrasqueira(2)

dorms. (1 suíte)
c/ Depósito

“As linhas equilibradas e elegantes
do You,Vila Mariana traduzem espaços
cuidadosamente planejados, do generoso hall de
entrada às diferenciadas áreas de lazer e convívio
no térreo elevado. Conforto e liberdade
em varandas abrindo-se à paisagem.”

Perspectiva ilustrada da Fachada(1)
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RUA PEREIRA CALDAS

IMPLANTAÇÃO
SEM ESCALA

1. Entrada de pedestres
2. Clausura /acesso ao prédio
3. Hall de entrada e acesso ao térreo
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4. Hall social do térreo
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5. Escada descoberta de acesso ao térreo
6. Entrada de veículos
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7. Salão de festas
24

8. Espaço gourmet
9. Churrasqueira com forno de pizza
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10. Brinquedoteca
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11. Salão de jogos
12. Fitness / sala de ginástica
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14. Praça de convivência
15. Área externa para ginástica
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13. Jardins

16. Playground
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17. Pergolado
18. Solarium
19. Piscina adulto
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21. Deck molhado

ÁREAS COMUNS

ENTREGUES
EQUIPADAS E
DECORADAS(3)

1

20. Piscina infantil

22. Quadra recreativa gramada

6

23. Casa do zelador
24. Estacionamento descoberto
25. Pet place
Ilustração artística da implantação(1)

Perspectiva ilustrada das Piscinas(1)

Perspectiva ilustrada da Churrasqueira com Forno de Pizza(1)

Perspectiva ilustrada da Quadra Recreativa Gramada(1)

Perspectiva ilustrada do Playground (1)

Perspectiva ilustrada da Sala de Ginástica(1)

Perspectiva ilustrada do Fitness(1)

Perspectiva ilustrada da Brinquedoteca(1)

Perspectiva ilustrada do Salão de Jogos(1)

Perspectiva ilustrada do Salão de Festas(1)

“Partimos da premissa de que as áreas
comuns e de lazer do empreendimento
precisavam ter sofisticação; o público
e o bairro mereciam essa atenção especial.
Acrescentamos a isso o conforto e a
praticidade do mobiliário, com revestimentos
escolhidos cuidadosamente, valorizando os
momentos de lazer em família e com os amigos.
As áreas para crianças e jovens foram pensadas
de forma a criar ambientes lúdicos, agregando
alegria e descontração aos espaços. Pensamos
em tudo para garantir que, além de bonitos
e confortáveis, os ambientes fossem funcionais,
atendendo melhor às necessidades dos moradores.”

Perspectiva ilustrada do Espaço Gourmet(1)

Foto do Decorado

06

05

04

01

02

03

2 Dorms. (1 Suíte) - 59m

2(5)

• Varanda integrada à cozinha
• Janelas com persiana de enrolar
• Ponto elétrico para grill na varanda
• Ventilação natural no banheiro da suíte
• Previsão para água quente nas pias
do banheiro e cozinhas
Ilustração artística da planta final 2 com sugestão de decoração

(4)

1 Suíte - 59m
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Opção Living Ampliado

• Varanda integrada à cozinha
• Janelas com persiana de enrolar
• Ponto elétrico para grill na varanda
• Ventilação natural no banheiro da suíte
• Previsão para água quente nas pias
do banheiro e cozinhas
Ilustração artística da planta final 2 com sugestão de decoração

(4)

3 Dorms. (1 Suíte) - 71m

2(5)

• Janelas com persianas de enrolar
• Amplo espaço para armário na suíte
• Churrasqueira na varanda
• Ventilação natural nos banheiros
• Previsão para água quente nas pias
dos banheiros e cozinha
Ilustração artística da planta final 1 com sugestão de decoração

(4)
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2 Dorms. (1 Suíte) - 71m
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Opção Living Ampliado

• Janelas com persianas de enrolar
• Amplo espaço para armário na suíte
• Churrasqueira na varanda
• Ventilação natural nos banheiros
• Previsão para água quente nas pias
dos banheiros e cozinha
Ilustração artística da planta final 1 com sugestão de decoração(4)
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Cobertura Duplex - 158m

2(5)

Piso Superior

Piso Inferior

Ilustração artística da planta da cobertura duplex final 4
com sugestão de decoração(4)

Ilustração artística da planta cobertura duplex final 4
com sugestão de decoração(4)

Cobertura Duplex - 161m

2(5)

Piso Superior

Piso Inferior

Ilustração artística da planta cobertura duplex final 4
com sugestão de decoração(4)

Ilustração artística da planta da cobertura duplex final 4
com sugestão de decoração(4)

FICHA TÉCNICA
Endereço
Realização

Rua Pereira Caldas, 90 - Vila Mariana
You,Inc Incorporadora e Participações S/A
Niss Incorporadora e Participações S/A

Realização e Construção
Participação
Projeto Arquitetônico
Projeto Paisagístico
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Projeto de Decoração
Área do terreno
Número de torres
Unidades por andar
Produto / Área privativa

Tibério Construções e Incorporações S/A
Paladin Realty
G. Kalili Arquitetura
Núcleo Arquitetura da Paisagem
Cavalcante e Ferraz Arquitetura / Design
3.300 m²
1
6 (4 Pontas e 2 Meios)
59 m² com depósito - 2 dorms. com suíte / ponto elétrico para grill - 36 unidades
71 m² com depósito - 3 dorms. com suíte / churrasqueira na varanda - 68 unidades
79 a 153 m² com depósito - apartamentos garden - 3 ou 2 dorms. com suíte - 6 unidades
158 e 161 m² com depósito - 3 ou 2 dorms. com suíte - cobertura duplex - 4 unidades

Número de pavimentos
Total de unidades
Vagas por unidade

19 (1 Pav. Garden + 17 Pav. Tipos + Pav. Duplex inferior e superior)
114
Apartamentos de 59 m2: 1 vaga
Apartamentos de 71 m2: 2 vagas
Apartamento 26 - 3 Dorms.: 1 vaga
Apartamentos 114 e 124 - 3 Dorms.: 1 Vaga

Lazer

• Salão de Festas • Espaço Gourmet • Brinquedoteca •  Salão de Jogos • Fitness
• Sala de Ginástica • Quadra Recreativa Gramada • Piscinas • Churrasqueira com Forno
de Pizza • Playground • Área de Ginástica descoberta

A Lopes é a maior empresa de soluções integradas de intermediação, consultoria e promoção de
financiamentos de imóveis do Brasil.
Está presente em 10 estados - São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul,
Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e Ceará - além do Distrito Federal.
Líder em intermediação de venda e compra de lançamentos imobiliários, a Lopes atua também nos
segmentos de imóveis usados, com a bandeira Pronto! e financiamento imobiliário, com a CrediPronto!
Além disso, possui uma empresa especializada em comercialização de imóveis de até 200 mil reais: a
HabitCasa. Sua missão é atender com excelência e segurança todos os clientes, pessoas ou empresas,

Fundada em 1995 em parceria com o ex-secretário do Tesouro Americano William E. Simon, a Paladin Realty
Partners LLC é uma das principais e mais sólidas gestoras de fundos de investimentos imobiliários dos
Estados Unidos. Com foco na América Latina, a empresa conta com um diversificado portfólio de projetos
em mercados como Brasil, Colômbia, Peru, México, Chile, Uruguai e Costa Rica e nos mais variados
segmentos, como residencial, comercial, industrial e hoteleiro.
Juntos os investimentos pela Paladin na região totalizam montante superior a US$2.5 bilhões, incluindo mais
de 22.000 unidades residenciais, 1.300 quartos de hotel e espaços comerciais, dentre outros. Sediada em
Los Angeles, CA, a empresa conta ainda com equipes dedicadas no Brasil, México, Colômbia e Argentina.

atingindo e superando as expectativas de cada um deles. Dessa forma, a Lopes garante a qualidade
do seu serviço e a satisfação de compradores, incorporadores e acionistas, além de atratividade aos
corretores de imóveis parceiros ou associados.
Símbolo de inovação e vanguardismo no mercado imobiliário, a Lopes trabalha com a filosofia de que
nenhuma empresa pode se considerar grande, bem-sucedida ou experiente o bastante quando o assunto
é a busca de aprendizado e aprimoramento. Por isso, usa os seus mais de 70 anos de experiência como
lastro para a constante superação de novos desafios.

A Tibério atua no mercado imobiliário desde 1964, sendo considerada uma das empresas mais expressivas
do setor no país. Com um longo histórico de realizações no segmento de empreendimentos residenciais,
a empresa demonstra sua flexibilidade e capacidade de adaptação assumindo obras do médio ao
altíssimo padrão, atuando também no setor de hotelaria e industrial.
Fundada na capital de São Paulo, a Tibério vem expandindo sua região de atuação para o interior do
Estado e para o Espírito Santo, com empreendimentos prontos, obras em andamento, lançamentos e
terrenos para futuros projetos.
Ao longo de mais de 4 décadas de história e, mesmo diante das inúmeras mudanças políticas, culturais
e econômicas, a Tibério sempre manteve sua solidez, enfrentando as adversidades e enxergando as
oportunidades de cada momento.

Incorporadora focada, principalmente, no mercado residencial compacto na cidade de São Paulo, a You,Inc
conta com mais de 5.000 unidades lançadas em 27 empreendimentos, em apenas 4 anos de operação.
O nome da incorporadora traduz o cuidado com a satisfação dos clientes. Todos os empreendimentos
trazem a marca You em seus nomes, marcando claramente esse compromisso.
A You,Inc tem como sócia a norte-americana Paladin Realty Partners, maior fundo de investimentos imobiliários
com foco na America Latina, e projeta lançamentos de mais R$ 800 milhões para os próximos 12 meses.
Voltada para a classe média-alta, a empresa oferece imóveis de 35 a 90 m², com preços entre R$ 300 mil
e R$ 800 mil. Este foco decorre da estrutura demográfica e social do País, cuja classe média ascendente,
concentrada nas grandes metrópoles, anseia por moradia de qualidade, bem localizada e com preços

A NISS, sucessora da Kalili Incorporadora, acumula experiência de gestão de mais de 20 anos no
mercado imobiliário, tendo em sua direção profissionais qualificados pela formatação e realização de
mais de 60 empreendimentos residenciais,comerciais e de lazer dos mais diversos portes. Experiência,
solidez, histórico de sucesso e sintonia com o mercado fazem da NISS uma referência permanente de
confiabilidade e qualidade.

acessíveis à sua faixa de rendimento.
Por esse motivo, a You sempre escolhe localizações privilegiadas, próximas de estações de metrô
e de grandes vias de acesso da cidade, com ampla infraestrutura comercial e de serviços. Seus
empreendimentos contam com áreas completas de lazer, essenciais para famílias, casais e jovens
solteiros que buscam um diferencial de qualidade para sua moradia.

www.youvilamariana.com.br
Rua Pereira Caldas, 90 - Vila Mariana

LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S. A. - Rua Estados Unidos, 1971 - Jardim América - CEP 01427-002
São Paulo - SP - Tel.: (11) 3067-0000-CRECI/SP J-19585 – Tibério Consultoria e Comércio de Imóveis
Ltda. - Avenida Brasil, 78 - Jardim Paulista CEP 01430-000 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3051-9999
CRECI 10.696-J. Registro de Incorporação R3, da matrícula nº 157.025, data 22/10/13. Imagens preliminares
sujeitas a alterações. 1A vegetação e o paisagismo retratados nas perspectivas são inteiramente ilustrativos
e apresentam porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar
diferenças de tamanho e porte. 2 Somente unidades de 3 dorms. 3 Áreas comuns entregues equipadas e
decoradas conforme memorial descritivo. 4Os móveis e utensílios são de dimensões comerciais e não fazem
parte integrante do contrato. As medidas são de face a face das paredes. Acabamentos entregues conforme
memorial descritivo de vendas. 5 Já com metragem do depósito incluso. Impresso em novembro de 2013.
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