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ViVer na cidade
             cercado pela natureza
                                                       é um raro priVilégio.   

São Paulo é uma cidade surpreendente. Em plena agitação, 

existe um lugar onde a natureza é preservada em uma 

grande área repleta de árvores, pássaros e ar puro.

É nesse espaço reservado e praticamente exclusivo que está 

o Reserva Morumbi, um endereço tranquilo, contrastando 

com a agitação de São Paulo.

No Reserva Morumbi, natureza e lazer unem-se 

harmoniosamente, criando um refúgio de bem-estar e 

conforto, com as vantagens de estar cercado pela natureza, 

com as facilidades da cidade à sua disposição. Aproveite. 

Lugares como esse são raros. 

Imagem ilustrativa

28861_052_LIVING_RESERVA_FOLHETAO_24x30.indd   4-5 6/26/13   2:07 PM



Colégio Visconde de Porto Seguro Hospital Albert Einstein Estação Giovanni Gronchi Pão de Açúcar Outback Oba Hortifruti

RunnerShopping PortalAv. MorumbiCarrefour Shopping Jardim Sul Bio Ritmo Parque Burle Marx

O empreendimento fica em uma região que não 

para de se valorizar. Importantes obras estão sendo 

planejadas e executadas para melhorar o trânsito e 

facilitar ainda mais o acesso, como o prolongamento 

da Linha Amarela com as novas estações Morumbi e 

Vila Sônia, a construção de duas pontes no Panamby 

e o prolongamento da Avenida Hebe Camargo, cujo primeiro trecho já foi inaugurado e 

tem como principal benefício aliviar o trânsito da Avenida Giovanni Gronchi. Além disso, 

vivendo no Reserva Morumbi você estará cercado de infraestrutura. Para começar, você 

será vizinho do Shopping Portal e de suas facilidades, e estará próximo também de 

supermercados, academias, escolas, hospitais, restaurantes e muito mais. Tudo à mão, e 

ao mesmo tempo longe da agitação do dia a dia.    

uma região 
em constante Valorização.
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  aqui, Vai ser  

     natural ficar  
em paz com

              a Vida.

Imagem ilustrativa Perspectiva ilustrada da fachada
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Um lUgar para deixar seUs 

           dias mUito mais gostosos.

Uma estrutura completa de lazer espera 

por você e sua família. Prepare-se para ter 

momentos muitos agradáveis todos os dias.

Perspectiva ilustrada da área de lazer
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Reúna a família paRa
                   um RefRescante meRgulho
          antes do chuRRasco.

Perspectiva ilustrada das piscinas

Piscinas adulto e infantil para 

curtir em família e uma deliciosa 

área com churrasqueira e forno 

para pizza.

O programa do fim de semana 

está garantido.

Perspectiva ilustrada da churrasqueira e forno para pizza
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Perspectiva ilustrada da quadra recreativa

 Competições animadas e brinquedos 
                                exClusivos para os pequenos. 

Uma quadra para se divertir com os amigos 

enquanto as crianças brincam com segurança. 

O lazer aqui é para todas as idades.

Perspectiva ilustrada do playground
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Ambientes bem decorados e modernos para 

os adolescentes se reunirem com os amigos.  

Ter um canto só para eles é tudo de bom.

Perspectiva ilustrada do Espaço Teen

um lugar incríVel, onde seus  

               filhos têm diVersão garantida.
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Todo mundo tem seu espaço. Com muito 

conforto e bem decorados, o salão de jogos 

e a brinquedoteca são pura diversão.

Os pequenOs vãO se          

    divertir muitO. 

    e Os grandes também.

Perspectiva ilustrada do salão de jogos

Perspectiva ilustrada da brinquedoteca
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Perspectiva ilustrada do fitness

UMA ACADEMIA COMPLETA AO SEU DISPOR.

Perspectiva ilustrada do fitness

Será um prazer manter a forma em um fitness 

como esse. Equipado, decorado e bem ao seu 

lado para você frequentar na hora em que quiser.
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Perspectiva ilustrada do salão de festas

RecebeR aqui tem um saboR  
          especial de sofisticação.

Não importa o tipo de festa.  Aqui ela sempre 

vai ser charmosa, elegante e acolhedora. Seus 

convidados merecem.
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um espaço só para Você  

            mostrar seu talento de chef.

Perspectiva ilustrada do Espaço Gourmet

Para fazer aquele prato especial ou testar uma 

receita nova, nada melhor que reunir a família. 

No Espaço Gourmet, essas reuniões vão virar 

uma festa.
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Escolha um filme e prepare-se para 

as emoções no seu cinema particular. 

Sem fila, sem trânsito, sem stress. 

chame os amigos para  

     uma sessão de diVersão completa.

Perspectiva ilustrada do cine home
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acesso social

praça do encontro

salão de festas
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

praça da mamãe

churrasqueira c/ forno para pizza (2x)

minicidade

quadra recreatiVa

espaço teen

sala de jogos juVenil

espaço gourmet

fitness (sobressolo)

cine home (sobressolo)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

       mais de 12 mil metros de 

terreno com exclusiVidade 

         de duas torres.
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ampliação da implantação – reserVa ilustração artística da implantação

área 
Verde

futuro  
lançamento

acesso

acesso
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planta-tipo

50 m2 priVatiVos 
2 dorms. 

Planta-tipo ilustrada do apartamento de 50 m2 privativos, com 2 dormitórios e 
sugestões de decoração. Os móveis e utensílios são de dimensões comerciais e não 
fazem parte do contrato. As medidas são internas e de face a face das paredes.

Planta-opção ilustrada do apartamento de 50 m2 privativos, com 1 dormitório, 
sala ampliada e sugestões de decoração. Os móveis e utensílios são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato. As medidas são internas e de face a face 
das paredes. 

planta-tipo

50 m2 priVatiVos 
1 dorm. 

opção sala ampliada
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pLanta-tipO

54 m2 privativOs 
2 dOrms. COM SuíTE 

Planta-tipo ilustrada do apartamento de 54 m2 privativos, com 2 dormitórios (1 suíte) 
e sugestões de decoração. Os móveis e utensílios são de dimensões comerciais e 
não fazem parte do contrato. As medidas são internas e de face a face das paredes. 

Planta-opção ilustrada do apartamento de 54 m2 privativos, com 1 suíte, sala 
ampliada e sugestões de decoração. Os móveis e utensílios são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato. As medidas são internas e de face a face 
das paredes.

pLanta-tipO

54 m2 privativOs 
1 suíte 

OpÇãO saLa ampLiada
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planta-tipo

64 m2 priVatiVos 
3 dorms. COM SUíTE

Planta-tipo ilustrada do apartamento de 64 m2 privativos, com 3 dormitórios (1 suíte) e sugestões de decoração. Os móveis e 
utensílios são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As medidas são internas e de face a face das paredes.

planta-tipo

64 m2 priVatiVos 
2 dorms. COM SUíTE 

opção sala ampliada

Planta-opção ilustrada do apartamento de 64 m2 privativos, com 2 dormitórios (1 suíte), sala ampliada e sugestões de decoração. Os 
móveis e utensílios são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. As medidas são internas e de face a face das paredes.
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Construtora e incorporadora com mais de 20 anos de sucesso em São Paulo e no Rio 

de Janeiro, a conx já construiu mais de 1,4 milhão de metros quadrados e lançou mais 

de 11.400 unidades em 73 empreendimentos, todos eles reconhecidos por sua qualidade, 

inovação e responsabilidade socioambiental. A empresa atua de forma integrada desde 

a aquisição do terreno até a entrega das unidades com eficiência, seriedade e cuidado com 

a satisfação de seus clientes.

• Reconhecida: prêmio master imobiliário 2010 – Sistema de comercialização.

• Certificada pbqp-h – nível a de qualidade de construção.

• Pioneira: primeiro empreendimento minha casa, minha Vida em São Paulo. 

uma empresa atualizada com o mercado e capaz de oferecer qualidade e inovação 

em todos os seus projetos.

seriedade e qualidade 

      reconhecidas pelo mercado.

A living construtora foi criada para simplificar a conquista da casa própria. 

Somos uma empresa do Grupo cyrela brazil realty, a melhor incorporadora do País, com 

50 anos de história. Construímos empreendimentos para quem está em busca do primeiro 

imóvel ou procurando um investimento para o futuro.

São projetos diferenciados, com segurança, localização privilegiada, lazer para toda a família 

e áreas comuns entregues equipadas e decoradas. Estamos presentes em 14 estados, de 

norte a sul do País em mais de 48 cidades.

Em 7 anos, a Living totalizou 71 mil unidades lançadas, tornando-se uma das quatro maiores 

construtoras do segmento econômico do País. 

Temos nossa própria equipe de vendas, a seller, com corretores treinados para localizar 

as melhores oportunidades, seja nos estandes de vendas ou pelo serviço de corretores on-line.  

Por tudo isso, somos reconhecidos com títulos e premiações do setor, como o prêmio top 

imobiliário e o prêmio master imobiliário. living construtora. seja dono da sua casa com 

a solidez cyrela.

facilitar. essa é a nossa meta.
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