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Faz diferença
morar com
qualidade.
Faz diferença
ter um NeoConx.
3

Sob vários pontos de vista, os imóveis podem parecer iguais.
Parede, teto, piso, tijolo, concreto.
Acontece que, no universo dos imóveis, não existe espaço para o igual, o idêntico, o óbvio.
É preciso sempre trazer o novo, o diferente, mesmo quando essa diferença
é algo tão básico como a qualidade.
E é isso que a Conx traz com seu novo lançamento, o NeoConx.
Um empreendimento com tudo que o programa Minha Casa Minha Vida tem de bom,
junto com o que a marca Conx tem de melhor: a qualidade.
Qualidade que impressiona todo mundo que visita o decorado. Pelo acabamento,
pelo cuidado com os detalhes, pelas opções da área de lazer. E, claro, pelo preço.
O NeoConx chega para fazer diferença na vida das pessoas. Começando pela
Freguesia, Sapopemba e Rio Bonito. Mas não vai parar por aí.
Novos lançamentos vão continuar mudando a vida de muita gente.
Porque esse é o papel do novo.

Imagem meramente ilustrativa
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Shopping
Metrô Tatuapé
Correios
Supermercado
Dia
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Pronto
Atendimento
São Mateus

Assaí
Atacadista
Futura Estação
São Mateus

Foto Aérea do Local

Terminal
São Mateus

Comercial
Esperança
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Estar rodeado de serviços,
opções de transporte e muito

CEU Rosa da China
11 min

Terminal Sapopemba
5 min

comércio é fundamental para
você e sua família viverem com
muito mais qualidade.

No NeoConx Sapopemba, você dá

Linha Verde - Vila Prudente
22 min

Monotrilho Linha - 15 Prata
Futura Estação São Mateus
5 min

um upgrade na sua vida.

Aproveita toda essa comodidade
e o conforto de ter fácil acesso ao

Shopping Aricanduva
20 min

SESC Itaquera
10 min

monotrilho e ao terminal de ônibus
Sapopemba.

Venha descobrir uma nova forma de

Extra - 5 min

Parque do Carmo
15 min

morar bem.
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Tempos de percursos estimados para trajetos de carro. Fonte: Google Maps

Shopping Metrô Tatuapé
40 min

Smart Fit
10 min
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Ficha Técnica

Decoração:
Endereço:
Terrreno:
Total de unidades:
Torres:
Pavimentos:
Elevadores:

10

Marcos Gavião
Fernanda Hoffmann
Avenida Sapopemba, 13.302 – São Paulo
3.179,29 m2

Perspectiva Artística da Fachada

Arquitetura:

391
02 torres – A e B
Térreo + 21 pavimentos
4 por torre
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Uma área de lazer pensada para todas as idades
A Conx pensou em diversas possibilidades de lazer
para atender ao gosto de toda família e de todas as idades.
Viver com mais diversão é viver mais feliz.
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Imagem Ilustrativa
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R. Cônego Macario de Almeida

Implantação
TORRE B
N

1

ESPAÇO PARA CRIANÇAS

2

PLAYGROUND BABY

3

CHURRASQUEIRAS

4

4

3º PAVIMENTO

1

PRAÇA DE ESTAR

3

1

2

5
5

PLAYGROUND KIDS

6

POMAR

7

ACESSO PEDESTRES

8

ACESSO VEÍCULOS

6
PAVIMENTO TÉRREO

TORRE A
7

8

Av. Sapopemba
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Espaço para Crianças

Perspectiva Artística do Espaço para Crianças

Um espaço cheio de brinquedos, onde seus filhos podem se divertir com toda a segurança.
Curtição para eles, tranquilidade para você.
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Churrasqueiras
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Playground Baby

Perspectiva Artística das Churrasqueiras

Perspectiva Artística do Playground

Colocar uma carne na grelha e receber os amigos num domingo de sol. Se para você isso é uma das melhores
coisas da vida, você precisa mudar para o NeoConx Sapopemba.

Deixe seus filhos brincando ao ar livre, com toda a segurança. O NeoConx Sapopemba
tem um playground pensado para a diversão da criançada e para o seu sossego.
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Salão de Festas Adulto

Perspectiva Artística do Salão de Festas Adulto

Um espaço completo para comemorar aniversários ou simplesmente curtir uma reunião com amigos.
Receber convidados nunca foi tão prático e gostoso.

20

21

Salão de Festas Infantil

Perspectiva Artística do Salão de Festas Infantil

Um espaço todo preparado para festas infantis. Facilidade para você, diversão garantida para a molecada.
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Faz diferença
ter um NeoConx.
Dê um upgrade
na sua vida.
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Imagem Ilustrativa
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Conheça o seu

Espaços bem

Itens de decoração meramente ilustrativos

distribuídos para você
e sua família viverem
com o máximo
de conforto.
Tudo com aquela
qualidade no
acabamento que
Perspectiva Artística do Living do Decorado

só a Conx faz.
Living do Apartamento Decorado

26

27

Planta do Smartap Decorado

Planta referente ao Final 10 - Torre A
Planta decorada 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.

28

2 Dorms

Planta do Smartap Sala Ampliada

2 Dorms

Planta referente ao Final 10 - Torre A
Planta decorada 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.
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Planta do Smartap sem Terraço

2 Dorms

Planta referente ao Final 08 - Torre A e Final 07 - Torre B
Planta decorada 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.
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Imagem Ilustrativa
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Faz diferença ter um NeoConx.
Diferenciais CONX:
Áreas comuns equipadas e decoradas.
A Conx desenvolveu um modelo de apartamento diferente,
que não tem corredores e espaços que não são aproveitados.

Torneiras com temporizador (áreas comuns)

Com isso, todo o espaço é útil e pode ser usado.
São unidades imobiliárias compactas,

Bacias com acionamento dual flush

mas pensadas para o melhor aproveitamento.

Piso laminado nos dormitórios
Os cômodos ficam bem integrados às áreas de serviço e sociais.
Assim, você não precisa pagar pelo espaço que não usa.
É a Conx construindo o melhor para você.

Persiana integrada nos dormitórios

Conheça melhor a Conx

A Conx
foi a primeira construtora
a participar do programa
Minha Casa Minha Vida
em São Paulo.
Uma iniciativa do Governo Federal
que oferece condições atrativas
para o financiamento de moradias
nas áreas urbanas para famílias
brasileiras.
Uma oportunidade para quem
precisa e mais desenvolvimento
para o Brasil.

+ 28 anos

no mercado imobiliário

E-TOWER - SÃO PAULO

+ 18.000

MONDRIAN - SÃO PAULO

unidades entregues

+ 100

empreendimentos
lançados

+ 2 milhões
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de m2 construídos
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Te l . : 2 010 7 0 9 7
neoconx.com.br/sapopemba

Av. Sapopemba, 13.302
Memorial de Incorporação registrado sob o R.2, na matrícula 302.404 do 9º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo-SP, em 09/10/2017. Incorporadora responsável: Ceiry IV EmpreendimentosImobiliários 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 MemorialDescritivo, 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 decorretagem 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. Intermediações: Conx Vendas – Creci: 27.674-J. Incorporação sob R.03 e Patrimônio de Afetação sob Av. 04 na matrícula 302.404 do 9º RI/SP com data de 29/10/2018. Material de uso interno sujeito a alteração. Impresso em outubro de 2018.
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