


Sua vida com algo mais.

Às vezes estamos tão ocupados no dia a dia que nem percebemos que a vida 
pode ser bem mais fácil.

O Suit São Bernardo chega para oferecer mais conforto e harmonia a você 
e sua família. Sim, porque ter uma suíte faz toda a diferença. É um algo a 
mais que permite privacidade, satisfação e bem-estar. Ou seja, tudo de bom.

O empreendimento é muito bem localizado, com fácil acesso às cidades 
vizinhas e a uma estrutura de comércio e serviços.

Sua área de lazer oferece esportes e diversão para todos da família.

Suit São Bernardo. Agora sua vida está completa.

Imagem ilustrativa



Av. Francisco Prestes Maia

Av. Brigadeiro Faria Lima

R. Jurubatuba

Av. José OdorizziCENFORPE

Av. Dom Jaime

Rodovia Anchieta 21B

Ligação direta  
com São Paulo, litoral 
e pontos do ABCD.

Suit São Bernardo fica em uma região de fácil acesso às principais estradas 
e avenidas de São Bernardo. Conta com um sistema integrado de transporte 
coletivo que liga todos os bairros e faz conexões com São Paulo e outras 
cidades vizinhas. O bairro tem grande potencial de crescimento e já oferece 
uma diversificada rede de comércio e serviços.

SeSI CenfOrPe

Av. Prestes MaiaUniversidade Metodista

Universidade Metodista – 3 min

Av. Prestes Maia – 9 min

Colégio COC – 9 min

Cantina do Zelão – 5 min

CenfOrPe – ao lado

Clube MeSC – 3 min

COMPLETA INFRAESTRUTURA 
qUE FACILITARá O DIA A DIA 
DOS FUTUROS MORADORES.

foto aérea da região



O endereço dos melhores momentos  
da sua vida.

Perspectiva ilustrada das piscinas



Crianças e jovens têm espaços criados 
especialmente para eles.

Perspectiva ilustrada do play kids

Perspectiva ilustrada da praça de jogos

A praça de jogos e o play kids são perfeitos para reunir os amigos e se divertir o dia todo. Com muita liberdade e segurança.



Chame os amigos 
e mostre seu 

talento de chef.
nesse agradável ambiente, com  

churrasqueira e forno para pizza, você e seus amigos poderão passar 
momentos muito agradáveis preparando pratos deliciosos.

Perspectiva ilustrada da churrasqueira com forno para pizza



Perspectiva ilustrada do festas gourmet

Em um espaço 
como este, tudo 

vai ser razão para 
comemorar.

O espaço festas gourmet oferece muito charme e um ambiente 
perfeito para suas comemorações.



Perspectiva ilustrada do fitness

Um espaço que convida a cuidar do corpo e da saúde. Ter uma academia no condomínio é a maneira mais prática de se exercitar com frequência. Aqui você poderá estar em dia com seu treino, na hora da sua conveniência.



Perspectiva ilustrada do espaço jogos

Nestes espaços, 
ninguém sente  
o tempo passar.
Crianças e adultos passarão ótimos momentos na brinquedoteca e 
no espaço jogos. Garantia de alegria e muita diversão.  

Perspectiva ilustrada da brinquedoteca



Perspectiva ilustrada do living

Porque uma 
suíte faz toda a 

diferença.
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O projeto 
perfeito para 
sua vida ficar 

completa.

Ilustração artística da implantação

 01 Acesso social 

02 Acesso de veículos 

03 Vagas para visitantes

04 Portaria 

05 Alameda das palmeiras

06 Hall social

07 fitness

08 espaço jogos

09 festas gourmet

 10 Brinquedoteca

 11 Play baby

 12 Praça jogos

 13 Churrasqueiras com forno para pizza

14  Pátio de acesso à garagem

15 Transfer de acesso

16 Solário

17 Deck molhado

18 Piscina com raia de 20 m

         19   Piscina infantil

         20   Pergolado das flores

         21     Pergolado das mamães

         22   Play kids

        23    Quadra recreativa
 



Planta-tipo ilustrada do apartamento de 56,56 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 de Compra e Venda da unidade. As medidas são internas e de face a face das paredes.

Planta garden ilustrada do apartamento de 108,39 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 de Compra e Venda da unidade. As medidas são internas e de face a face das paredes. 

56 m2 • 2 dorms. (1 suíte)
PlAnTA-TIPO

108 m2 • 2 dorms. (1 suíte)
PlAnTA TIPO GArDen



Seriedade e qualidade 
reconhecidas pelo mercado.

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 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.

Facilitar.  
Essa é a nossa meta.

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 procura um 
bom investimento.

São projetos diferenciados, com segurança, 
localização privilegiada, lazer para toda a família e 
áreas comuns entregues equipadas e decoradas. 
estamos presentes em 15 estados, de norte a sul do 
País, em mais de 40 cidades.

em 7 anos, a living totalizou 90 mil unidades 
lançadas. 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 os prêmios Top 
Imobiliário e Master Imobiliário.

uma empresa
com a solidez Cyrela



Construção:

uma empresa
com a solidez Cyrela

Realização:

Memorial de Incorporação registrado sob o R04, na matrícula no 60.791, no 2o Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, em 18/9/2013. Todas as perspectivas são meramente ilustrativas. 
Acabamentos, quantidade de mobiliário e equipamentos serão entregues conforme Memorial Descritivo do empreendimento. O empreendimento será entregue com a vegetação implantada por meio de mudas, 
conforme a especificação do projeto paisagístico. As imagens apresentadas nos desenhos, artes, perspectivas, anúncios ou qualquer outra forma de veiculação, bem como a reprodução da vegetação da 
maquete, representam artisticamente a fase adulta das espécies. Incorporadora responsável: Living Martini Empreendimentos Imobiliários Ltda. Projeto arquitetônico: MCAA Arquitetos. Futura intermediação: 
HABITCASA Consultoria de Imóveis: Rua Estados Unidos, 2.000 – Jardim América – CEP 01427-002 – São Paulo-SP – Creci: J-20.004. LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A.: Rua Estados Unidos, 1.971  
Jardim América – CEP 01427-002 – São Paulo-SP – Creci: J-19585. Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda.: Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 155 – 1o andar – sala 1.001 – parte – Vila Leopoldina  
CEP 05307-190 – São Paulo-SP – Creci: J-014790-J. Cyrela – Creci: J-17.592 (a Living é uma marca do Grupo Cyrela). Material interno, sujeito a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Esses 
serviços deverão seguir as regras definidas na Convenção de Condomínio e geridas pela administradora contratada, sem qualquer responsabilidade da incorporadora/vendedora. Impresso em novembro/2013. 


