


Sua Referência 
de equilíbrio.
Um espaço voltado para O seu bem-estar: 

lazer em perfeita harmonia com praticidade 

e conforto, além do verde e ar puro de uma 

das raras regiões que oferecem sossego e 

fácil mobilidade. Enfim, a sua referência de 

EQUILÍBRIO.

Imagem ilustrativa



foto aÉREA da REGião

More ao lado da 
Cidade Universitária, 
do Parque Sabesp 
Butantã e a 10 minutos 
do metrô Butantã.

Localizado em uma rua tranquila, o 

empreendimento conta com diversas praças 

no entorno, essenciais para dar aquele ar 

de bairro residencial, além de estar próximo 

a Pinheiros, Vila Olímpia, Raposo e Marginais, 

ao Shopping e Parque Villa Lobos, aos 

shoppings Butantã e Eldorado e com infra 

estrutura de um bairro completo.

MARGINAL 
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Garcia

1 min.

cidade 
universitária
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10 min.



O seu lugar. 
O lugar 

que faz tudo 
valer a pena

Imagem ilustrativa



O recanto onde 
você se reconhece.

Este é o 
cenário 
para os seus 
melhores 
momentos.

Perspectiva ilustrada da FACHADA

Perspectiva ilustrada do hall de entrada

projeto arquitetônico:



desfrute seu tempo livre 
com muito mais qualidade.

Perspectiva ilustrada das piscinas adulto e infantil



o lazer, A SAÚde e o bem-estar que 
você espera com a infraestrutura 
que você merece.

Perspectiva ilustrada da quadra recreativa coberta

Perspectiva ilustrada do Fitness



pura descontração
E diversão sem compromisso
AQUI você tem a estrutura
ideal à sua disposição.

Perspectiva ilustrada do salão de jogos

Perspectiva ilustrada do salão de festas



Tudo para você e seus 
filhos aproveitarem o 
máximo do lazer.

Perspectiva ilustrada da churrasqueiraPerspectiva ilustrada da brinquedoteca

Perspectiva ilustrada do playground



1  acesso ao 1º subsolo

2  acesso ao 2º subsolo

3 portaria

4 salão de festas

5 hall de entrada

6 playground

7 brinquedoteca

8 fitness

9 salão de jogos

10 churrasqueira

11 quadra recreativa coberta

12 solarium

13 PISCINA adulto

14 PISCINA INFANTIL
9

8

11

12

13

14

10

áreAS COMUNS eNTregUeS

*CONFOrMe MeMOrIAL deSCrITIvO
&EQUIPADAS

DECORADAS*

1.265 M2 DE conforto e DIVERSÃO para toda a famÍlia.
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ilustração artística da implantação

~

projeto paisagístico:



Ilustração artística da planta tipo. Os móveis (dimensões comerciais), objetos de decoração, 
pisos, rodapés, louças, metais, molduras e sancas de gesso e alguns pontos de iluminação são 
sugestões de decoração e não integram o contrato de aquisição.

2 
Dorms.

1 
suÍte 57m2

1 ou 2  vagas  

Ilustração artística da planta tipo. Os móveis (dimensões comerciais), objetos de decoração, 
pisos, rodapés, louças, metais, molduras e sancas de gesso e alguns pontos de iluminação 

são sugestões de decoração e não integram o contrato de aquisição. 

planejamento e praticidade NA MedIdA CerTA.2 
Dorms.

1 
suÍte 55m2

1 ou 2  vagas  



o seu conforto PeNSAdO 
eM CAdA deTALhe.

foto do terraço apto. decorado de 57 m2

opção com living ampliado

foto do living apto. decorado de 57 m2

Ilustração artística da planta decorada. Os móveis (dimensões comerciais), objetos de decoração, pisos, 
rodapés, louças, metais, molduras e sancas de gesso e alguns pontos de iluminação são sugestões de 
decoração e não integram o contrato de aquisição.

2 
Dorms.

1 
suÍte 57m2

1 ou 2  vagas  

projeto de decoração:



torre única

Infra para aquecimento solar

1 ou 2 vagas, + vagas extras

localização privilegiada em rua alta

fácil acesso às principais 
avenidas, shoppings, usp, metrô

rua tranquila

vista ampla e panorâmica 
em todos os aptos.

vagas para bicicleta

valorização da região

entradas separadas 
para 1º e 2º subsolos

todos os aptos. com suíte

cozinha americana

opção de suíte com terraço

facilidade de estacionamento
para familiares e visitantes

opção de planta

pouca circulação no apto.
utilização eficiente do espaço

previsão para medição individual
de água e gás

        os diferenciais que fazem deste 
empreendimento uma referência.

ao lado do futuro 
parque sabesp

IMAGEM ILUSTRATIVA



Com mais de 35 anos de experiência na construção civil e dezenas de edifícios residenciais e 

comerciais entregues, a Tati Construtora e Incorporadora realiza projetos que unem adequação 

arquitetônica, as mais modernas técnicas construtivas e pontualidade. Seus métodos de trabalho 

prezam a qualidade em todos os processos, desde a busca pelos melhores terrenos até a entrega 

das chaves e o pós-venda. Grande parte de suas obras e da sua história de sucesso está em São Paulo, 

na capital e no interior e em regiões fora do estado. Hoje, são mais de 700 mil metros quadrados 

de área construída, resultado que atesta a dedicação e a integridade da Tati por onde ela passa. 

Para isso, ela conta com uma equipe altamente qualificada e uma diretoria com experiência de 

mais de 50 anos no setor. São esses detalhes que fazem toda a diferença na realização de um 

empreendimento com o padrão de qualidade Tati.

A Conx Construtora e Incorporadora posiciona-se, ao longo de 24 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, onde 

a concepção de seus produtos e a execução de suas obras tem direcionamento único, através 

da sinergia entre todos os departamentos da empresa. A Conx acredita que a sustentabilidade 

empresarial se conquista por meio da evolução diária de todos os processos necessários ao 

desenvolvimento dos seus negócios.

r. Cel. Ferreira Leal, 159 Butantã - SP
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