


Surpreenda-se 
com o melhor

Transformar sonho em realidade e viver com alegria e segurança.
Estar junto da família, cercado de amigos e desfrutar as coisas boas da vida 

com praticidade e conforto. Descubra o que há de melhor em você.
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Tudo que há  de 
bom na cidade 

para completar
a sua vida

Esportiva Jundiaí
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Venha descobrir o privilégio de morar em um dos pontos mais tradicionais da cidade. A área que por muitos 

anos foi sede do Clube Esportiva, no centro, agora dá lugar ao Grand Club Esportiva Jundiaí. Imagine ainda 

o seu apartamento próximo aos supermercados, universidades, shoppings e às principais avenidas da região. 

Uma completa infraestrutura à sua disposição e muito mais praticidade para os seus dias. Foto
aérea 
da região



Ambientes 
especiais como
cada momento

do seu dia

Esportiva Jundiaí
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Hall de 
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ilustrativa



Esportiva Jundiaí

Perspectiva
artística do 
Living de 2 
dorms.
(com suíte)

Foto tirada
no apto. 
decorado.
(3dorms.)

Foto
ilustrativa



Que tal uma pausa 
para curtir um lazer 

como este?

Esportiva Jundiaí

Perspectiva
artística 
das
piscinas

Projeto  Paisagístico:



Almoçar um delicioso churrasco com a família é um 
presente que a área de lazer do Grand Club oferece. 
Além disso, o jardim com o tratamento paisagístico de 
Martha Gavião é um convite para um gostoso bate-papo 
com os amigos ao cair da tarde. É só descer e aproveitar 
as piscinas.

Perspectiva
artística do 
playground

Perspectiva
artística da 
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Perspectiva
artística do 
salão de 
jogos



Perspectiva
artística do 
fitness

Amanda Richter



Perspectiva
artística do 
salão de
festas

Foto
ilustrativa



Perspectiva
artística da
churrasqueira
e mini quadra/
street ball

Esportiva Jundiaí



A porta de 
entrada para a 
sua felicidade

Inovação, qualidade e compromisso. Esse é o tripé básico responsável pelo sucesso da REZENDE ao longo dos seus 37 anos de atuação. Com uma 
postura inovadora e sempre atenta às necessidades do mercado, a Rezende leva aos seus clientes e parceiros tudo o que há de mais moderno 
no ramo da incorporação, respeitando o meio ambiente e apostando também no conceito de sustentabilidade.
É com um histórico de mais de 400.000 m² construídos e mais de 11.000 unidades entregues no prazo que a Rezende se destaca no mercado, 
mantendo a sua excelência e buscando sempre superar a expectativa de seus clientes.
REZENDE, CONSTRUINDO VALOR.

A Conx Construtora e Incorporadora posiciona-se, ao longo de mais de 20 anos, como respeitável geradora e gestora de empreendimentos imobiliários de 
grande sucesso em São Paulo e no Rio de Janeiro. Durante esse período, conquistou a credibilidade do setor por sua capacidade de planejamento, execução 
e qualidade das obras que executa. A Conx acredita que a garantia da sustentabilidade empresarial se conquista por meio da evolução diária de todos os 
processos necessários ao desenvolvimento dos seus negócios.
Todos esses fatores – aliados aos seus princípios éticos, sua busca constante pela inovação, seu cuidado estético, tecnológico e a visível paixão empreende-
dora de todos os seus colaboradores – resultaram no lançamento de mais 11.400 unidades em 73 empreendimentos comerciais e residenciais, de mercado 
econômico a altíssimo padrão, ultrapassando 1,4 milhão de metros quadrados de área construída.

Conhecida por sua competência e respeitada por sua seriedade, a CMarqx acompanha cada empreendimento sob sua responsabilidade de forma completa e 
eficaz, oferecendo serviços diferenciados e informações precisas. É  esta forma de atuar que permite respostas rápidas às aceleradas mudanças do mercado 
imobiliário. Na linha de frente deste trabalho personalizado está uma equipe multidisciplinar,continuamente atualizada com os acontecimentos e as tendên-
cias do setor.

Creci 15.871-J

Esportiva Jundiaí

Perspectiva
artística da 
fachada



Memorial de Incorporação registrado na matrícula nº 141.231  no 1º  CARTÓRIO  DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JUNDIAÍ/SP.  As imagens, ilustrações, artes, plantas humanizadas e maquetes referentes ao imóvel, 
apresentadas em qualquer tipo de material publicitário e no stand de vendas são meramente ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações em relação ao produto final em função do desenvolvimento 
dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas ou do atendimento a posturas legais. Todos os itens que não constarem expressamente no presente memorial descritivo, quer nas unidades 

autônomas, quer nas áreas comuns, não constituem obrigações da incorporadora em fornecer e/ou instalar. Material impresso em abril/14.


