Campo Belo
e ponto.

Perspectiva Ilustrada do Terraço Gourmet

RUA PASCAL 1670

Viva o melhor do

O Conceito
M

orar bem ampliou os horizontes do próprio
significado para se transformar na experiência mais completa
da vida nos dias de hoje. É cada vez maior a busca por espaços
que agreguem funcionalidade, facilidade e liberdade. É preciso
que tudo esteja ao alcance e num lugar só, para que o tempo
bem vivido seja o maior patrimônio das famílias.
Por isso, o Spotlight Campo Belo reúne o que existe de
mais definitivo para morar bem em São Paulo: projeto
contemporâneo com espaços funcionais e amplos, área de
lazer completa e localização incomparável, no bairro nobre de
Campo Belo, perto de tudo o que você gosta e precisa. Quando
você conhece o Spotligh Campo Belo, sabe na hora que morar
bem mudou não só de significado. Mudou de endereço.

ITAMAR BEREZIN
Arquiteto do Spotlight Campo Belo

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

O que é melhor do
que morar no Campo Belo?
É morar no ponto mais
nobre do Campo Belo.

CONCEITO

Walking
Distance

Liberdade é morar onde existe o equilíbrio entre a tranquilidade e a praticidade.
A Rua Pascal é arborizada, residencial e está no coração do Campo Belo.
A poucos metros, a região oferece toda conveniência com bares, restaurantes,
padarias, supermercados, escolas e academias. Uma estrutura completa dentro do
bairro, para que o conforto da sua casa aconteça também em torno dela. Assim é o
Campo Belo: tranquilidade que quando você quer e praticidade quando você precisa.

Pão de Açúcar – 7 min. a pé
Padaria Colonial – 13 min. a pé
Academia Bio Ritmo – 13 min. a pé
Bar Memorial – 500m
Futura Estação Campo Belo – 600m
Pizzaria Leona – 1,0km
Aeroporto de Congonhas – 3,0km
Shopping Ibirapuera – 3,0km
Shopping Morumbi – 5,0km
Distâncias e tempos obtidos através do Google Maps.

Foto da Rua Pascal

LOCALIZAÇÃO
PREMIUM
DO CAMPO
BELO.
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A

variedade de serviços do bairro do
Campo Belo é um dos motivos que
conquista seus moradores. Moda,
gastronomia, mercados, empórios, lojas
de conveniência e de todos os segmentos
misturam-se às residências de forma
harmoniosa, resultado de um crescimento
planejado que prioriza a qualidade de vida.
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1 Padaria Colonial 2 Pão de Açucar 3 Extra Supermercado
4 Academia Bio Ritmo 5 Pizzaria Leona 6 Sensi Gastronomia

Mobilidade
Próximo ao
Aeroporto de
Congonhas

AV. IBIRAPUERA

MOEMA

AV. VIEIRA DE MORAIS
CAMPO BELO
AV. JORNALISTA ROBERTO MARINHO

Próximo a Ciclofaixa
na Av. Roberto Marinho

AV. MORUMBI
AV. ROQUE PETRONI JR.
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R. DR. JESUÍNO MACIEL

AEROPORTO
DE CONGONHAS

MONOTRILHO

R. VICENTE LEOPORACE

R. DEMÓSTENES

R. REPÚBLICA DO IRAQUE

AV. VEREADOR JOSÉ DINIZ

R. MORAES DE BARROS

R. CONDE DE PORTO ALEGRE

AV. BANDEIRANTES

AV. SANTO AMARO

Próximo a Futura Estação
Campo Belo do Metrô
e Monotrilho

no quadrilátero
exclusivo entre
a Av. Ibirapuera,
Av. Bandeirantes,
Av. Washington Luís e
Av. Roberto Marinho.

AV. NHAMBIQUARAS

Privilégio é morar

AV. PROF. VICENTE RAO

lém do monotrilho e de uma estação de metrô
que será inaugurada em breve no bairro, as
principais avenidas e corredores da zona sul da
cidade estão em volta do Spotlight Campo Belo.
Por isso, locomover-se é muito mais do que uma
facilidade, com várias opções de acesso que
otimizam o tempo e o dia-a-dia de quem mora na
região e não tem tempo a perder.

UM PROJETO
ÚNICO,
COMO VOCÊ.

PROJETO ARQUITETÔNICO:

ITAMAR BEREZIN

PROJETO PAISAGÍSTICO:

MARTHA GAVIÃO
APARTAMENTO
DECORADO POR:

CAMILA KLEIN

70m

2

*

2 DORMS.
(1 suíte)

2 VAGAS**

DEPÓSITO
PRIVATIVO
ÁREAS COMUNS
ENTREGUES
DECORADAS
E EQUIPADAS***

Perspectiva Ilustrada da Fachada

O

design fala por si e conta uma história de funções e formas sofisticadas. As
linhas que transformam o ambiente em um espaço único são um convite a
fazer parte dessa experiência. Assim é a recepção do Spotlight Campo Belo,
a entrada principal para o novo e o contemporâneo, e a porta de entrada
para um grande empreendimento.

NÃO HÁ
RECEPÇÃO
MELHOR
DO QUE A
SOFISTICAÇÃO.
Perspectiva Ilustrada do Hall de Entrada

FESTEJE
EM ALTO
ESTILO.

Perspectiva Ilustrada do Espaço Gourmet

O

Espaço Gourmet do Spotlight Campo Belo é muito mais do que uma
área com uma completa infraestrutura para exercer a gastronomia.
Amplo e confortável, ele é o cenário ideal para confraternizar, brindar
e transformar a experiência gourmet em momentos ainda mais especiais.

N
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o Spotlight
Campo Belo a convivência entre amigos acontece em vários espaços, sempre amplos,
confortáveis e modernos. E
essa é a proposta da churrasqueira, uma área outdoor
cercada por paisagismo e
equipada para agradar desde
o churrasqueiro até os convidados mais exigentes.

Curta momentos

ao lado dos amigos.

Perspectiva Ilustrada da Churrasqueira

Mexa-se!

C

ompleto. Assim é o espaço Fitness
do Spotlight Campo Belo, um
espaço equipado com estações de
última geração e tudo o que você
precisa para exercitar o prazer de se
cuidar. No espaço Fitness você se
sente ao mesmo tempo em casa e
na melhor academia.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Inspire-se.

Perspectiva Ilustrada do Fitness

Dê asas
à imaginação.

O

Spotlight Campo Belo é preparado para que seus filhos vivam
cercados pela diversão que gostam e precisam. A brinquedoteca é
um espaço lúdico ideal para jogos, atvidades, leitura e socialização.
No Playground, brinquedos coloridos e dentro das normas de
seguranca esperam as crianças para muitas brincadeiras.
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Perspectiva Ilustrada do Playground

Perspectiva Ilustrada da Brinquedoteca
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Aposte

NA DIVERSÃO.

Com um
Salão de Jogos
como esse, todos
saem ganhando.
Perspectiva Ilustrada do Salão de Jogos

P

It’s

Party Time!

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ara celebrar os bons
momentos, nada melhor
que reunir as pessoas mais
importantes da vida e transformá-las em convidados
especiais. O Party Lounge do
Spotlight Campo Belo é um
espaço feito para receber
com estilo e conforto. Seu
projeto moderno com ambientes integrados é perfeito
para planejar festas e jantares
inesquecíveis.

Perspectiva Ilustrada do Party Lounge

Perspectiva Ilustrada da Piscina Adulto e Infantil

P

ara se bronzear, nadar, reunir a família, encontrar
amigos, ler, relaxar, conversar. Todos são bons
motivos para aproveitar as piscinas do Spotlight
Campo Belo. Aqui, eles sempre vão se transformar
em deliciosos momentos de lazer.

Mergulhe de
cabeça nos melhores
momentos da
sua vida.
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Estrutura
completa para
transformar
o seu conceito
de lazer.
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Acesso Pedestre

2

Guarita

3

Acesso veículo

4

Party Lounge

5

Espaço Gourmet

6

Salão de Jogos

7

Hall de Circulação

8

Fitness

9

Brinquedoteca

10

Churrasqueira
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Playground
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Piscina Infantil
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Piscina Adultos
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Solarium
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Solarium Gramado
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Implantação
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Bem-vindo

ao novo conceito de morar bem.

70m

2

2 DORMS. (1 suíte)
AMPLO TERRAÇO INTEGRADO AO LIVING

DEPÓSITO
PRIVATIVO

70m

2

1 SUÍTE
AMPLO TERRAÇO INTEGRADO AO LIVING

SALA AMPLIADA

Perspectiva Artística da Planta Tipo

Perspectiva Artística da Planta Tipo Ampliada

DEPÓSITO
PRIVATIVO

Perspectiva Ilustrada do Living com Sala Ampliada

P

lanejado para você aproveitar melhor não só o espaço
mas cada momento, o living do Spotlight Campo Belo é
integrado ao amplo terraço, criando ambientes que se
transformam e se completam do jeito que você imaginar.

M

orar em espaços bem planejados valoriza o prazer de estar em casa. No Terraço Gourmet do Spotlight Campo Belo
todo encontro se torna uma ocasião especial. E os bons
momentos da vida acontecem ali, na sua varanda.

Perspectiva Ilustrada do Terraço Gourmet

COBERTURA

140m

2

COBERTURA

2 DORMS. (1 suíte)
AMPLO TERRAÇO INTEGRADO AO LIVING

DEPÓSITO
PRIVATIVO

140m

2

1 SUÍTE
AMPLO TERRAÇO INTEGRADO AO LIVING

SALA AMPLIADA

Perspectiva Artística da Planta da Cobertura

Perspectiva Artística da Planta da Cobertura Ampliada

DEPÓSITO
PRIVATIVO

Diferenciais

DO EMPREENDIMENTO.

2 vagas* *
Infraestrutura para sistema de aquecimento solar
Técnicas construtivas para o melhor conforto acústico
Reutilização de água na manutenção de jardins
Áreas comuns entregues equipadas e decoradas
Opção de personalização do apartamento (Conx Way)
Previsão para medição individualizada de água
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Aquecimento central de água a gás
Varanda com guarda corpo em vidro

A qualidade
Rezende e Conx
está em
cada detalhe.

Previsão para ar condicionado
Preparação para fogão elétrico

Realização e Construção:

A

Realização e Incorporação:

Conx Construtora e Incorporadora posiciona-se,

P

ara construir uma base solida a empresa precisa

ao longo de 25 anos, como geradora e gestora de em-

investir em excelência de serviços. É o que a REZENDE

preendimentos imobiliários de grande sucesso em São

vem fazendo desde sua fundação em 1977: conquistando

Paulo. Durante esse período, conquistou a credibilidade

clientes, parceiros e respeito com empreendimentos de

do setor por sua capacidade de desenvolver empreen-

qualidade comprovada.

dimentos imobiliários, onde a concepção de seus pro-

Uma história que reúne mais de 12.000 unidades entre-

dutos e a execução de suas obras tem direcionamento

gues no prazo, garantindo a valorização dos empreendi-

único, através da sinergia entre todos os departamen-

mentos e a satisfação dos proprietários.

tos 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.

• 25 anos no mercado
• Mais de 11.400 unidades construídas
• Mais de 70 empreendimentos lançados
• Mais de 1,4 milhão m² construídos
• Primeiro “Minha Casa Minha Vida” em SP
• Ganhadora de 5 Prêmios Master Imobiliário
• Ganhadora do Prêmio Top Imobiliário 2014

NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIA PÚBLICA.

RUA PASCAL 1670
Realização e Construção:

Realização e Incorporação:

O empreendimento será comercializado somente após o registro do Memorial de Incorporação no Cartório de Imóveis sob os termos da Lei
4.591/64. * Planta Tipo de 68m2 com depósito privativo de 2m2 , totalizando 70m2. **3º andar: 1 vaga / 4º andar: 1 e 2 vagas / 5º ao 18º andar:
2 vagas / 19º andar a Cobertura: 3 vagas. ***Conforme memorial descritivo.

