VIVA
O SEU
LUGAR

Compras, cultura, lazer, gastronomia
e serviços. Sim, a Pompeia é tudo
isso e mais um pouco. É tempo de
curtir ao máximo esse grande bairro
em um projeto único, com design,
modernidade e todo o conforto para
você viver o que deseja em um só lugar.
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meu espaço

MOBILIDADE
EM TODAS AS
DIREÇÕES.
Conveniência
EM TODOS OS
SENTIDOS.

Estádio Allianz Parque

Avenida Pompeia

Andar com seu melhor amigo por ruas
arborizadas, ir ao supermercado ou

MOBILIDADE:

comemorar aquela data especial na
sua pizzaria predileta. Melhor que isso

Avenida Pompeia | 1 min

é também combinar seus momentos

Avenida Sumaré | 5 min

com as melhores opções de lazer,

Estação Palmeiras-Barra Funda | 6 min

cultura e educação por perto.

conveniência:
Supermercado Pão de Açúcar | 7 min
Supermercado St. Marche | 7 min
Bourbon Shopping

Bourbon Shopping | 3 min

lazer e gastronomia:
Sesc Pompeia | 4 min
Estádio Allianz Parque | 5 min

Parque da Água Branca

Parque da Água Branca | 7 min
1900 Pizzeria | 8 min
Pompeia Bar | 4 min

educação:
Universidade Uninove | 9 min
Avenida Sumaré

Sesc Pompeia

Centro Universitário São Camilo | 3 min
Fonte: Google Maps. Estimativas de tempo de percurso com carro.
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APARTAMENTOS

Conx
Marcos Gavião
DP Barros
Av. Pompeia, 315 e Rua Venâncio Aires, 541 – Pompeia
931 m2
Torre única
Térreo + 22 pavimentos
2 elevadores residenciais
1 ou 2 dormitórios
85

lojas

2

lazer

Brinquedoteca
Salão de festas
Fitness
Piscina/solário

Perspectiva artística da Fachada

implantação
térreo

01.

Loja 01

02.

Loja 02

03.

Hall Residencial

04.

Acesso de Pedestres/Portaria

05.

Acesso de Veículos (Sobressolos)

06.

Acesso de Veículos (Subsolo)

02

01

03
04
05
06

Ilustração artística da implantação – térreo

implantação
4 o pavimento

Metragens
das unidades

02

01

03

04

05

Ilustração artística da implantação – 4o pavimento

01.

70,88 m2

02.

55,86 m2

03.

62,50 m2

04.

89,68 m2

05.

92,94 m 2

Um lugar
à altura
dos seus
melhores
momentos.
Piscina e academia
no rooftop.
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Rooftop

Perspectiva artística do Rooftop

piscina/
Solário

Perspectiva artística da Piscina

fitness

Perspectiva artística do Fitness

Perspectiva artística do Salão de Festas

salão de festas

Um espaço onde
a diversão não tem
idade só poderia
ser único.

Imagem ilustrativa

brinquedoteca

Perspectiva artística da Brinquedoteca
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planta-tipo

opção ampliada

*No 5o pavimento, as unidades com finais 02, 03, 04 e 05 não terão vagas. Planta ilustrativa com sugestão de decoração. Móveis, utensílios e objetos de decoração
são de dimensões comerciais e não fazem parte do Memorial Descritivo de compra e venda da unidade. As medidas são internas e de face a face das paredes.

2 dorms. | 1

suíte

PLANTA FINAL 4 – APTO. DECORADO

46,64 M2 | 1

vaga*

planta-tipo

PLANTA FINAL 4 – SALA AMPLIADA

46,64 M2 | 1

vaga*

opção ampliada

*No 5o pavimento, as unidades com finais 02, 03, 04 e 05 não terão vagas. Planta ilustrativa com sugestão de decoração. Móveis, utensílios e objetos de decoração
são de dimensões comerciais e não fazem parte do Memorial Descritivo de compra e venda da unidade. As medidas são internas e de face a face das paredes.

living

Perspectiva artística do Living - Apto. de 46,64 m2

Diferenciais

Torneira com
temporizador
(Áreas comuns)

Bacias com
acionamento
dual flush

Piso laminado
nos dormitórios

A Conx Construtora e Incorporadora posiciona-se, ao longo de 28
anos, como geradora e gestora de empreendimentos imobiliários
de grande sucesso em São Paulo.
Durante esse período, conquistou a credibilidade do setor por
sua capacidade de desenvolver empreendimentos imobiliários, nos
quais a concepção de seus produtos e a execução de suas obras
têm direcionamento único, por meio da sinergia entre todos os
departamentos da empresa.
A Conx acredita que a sustentabilidade empresarial se conquista
pela evolução diária de todos os processos necessários ao
desenvolvimento dos seus negócios.

Persiana integrada
nos dormitórios

Infraestrutura para
ar-condicionado
na suíte

Bancada de granito
na cozinha e banhos

+28 anos

no mercado
imobiliário
Previsão de
aquecedor
de passagem
no terraço

Aquecimento
Solar (somente
infraestrutura
para futura
instalação)

+18.000

unidades
entregues

empreendimentos
lançados

+2 milhões

de metros quadrados
construídos

Previsão
para Medição
Individualizada
de hidráulica e
gás

6 Prêmios

Master Imobiliário
Fogão a gás
em todos os
apartamentos

+100

Top Imobiliário

Ganhadora do ano
de 2014

Certificada

Nível A do PBQP-H

Av. pompeia, 315
www.conx.com.br/pompeia

Realização e Construção:

Memorial de Incorporação registrado sob no 02, na matrícula no 132.302, ficha 1, do 2o Oficial de Registro de Imóveis da Capital - SP, em 24/7/2018. Incorporadora responsável: Ceiry Pompeia Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Todas as imagens são meramente ilustrativas. As medidas das plantas são internas e de face a face das paredes. Todos os itens que não constarem expressamente no Memorial Descritivo, quer nas unidades autônomas quer nas áreas
comuns, não constituem obrigações da incorporadora em fornecimento e/ou instalação. Os valores pagos a título de comissão de corretagem são de responsabilidade do comprador perante o corretor de imóveis responsável e não
implicam qualquer acréscimo ao preço do produto, não resultando em vantagem econômica ao vendedor ou em qualquer prejuízo ou onerosidade ao comprador. Intermediação: Conx Vendas – Creci: 27.704-J. Impresso em junho/2019.

