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O lugar da sua 
conquista, inspirado 

na natureza e 
criado para você.

Ainda é possível viver em São Paulo e ter contato constante 
com a natureza. Morar no Tree Morumbi é exatamente isso: 

estar em um lugar perfeito, junto a uma linda área verde 
preservada. Com todo o conforto, lazer e ao mesmo tempo 

cercado de infraestrutura. Seja bem-vindo.
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Ao seu lado,  
a natureza.  

Ao redor, tudo o  
que você precisa.

2 min

Kalunga

Itaú

Hortifruti do Campo

Imagem ilustrativa Rota estimada pelo aplicativo Google Maps

Pão de Açúcar

Shopping Portal

4 min

10 min

26 min

2 min

24 min

Viver no Tree Morumbi é investir em uma 
localização que não para de crescer. Basta 
saber que diversas obras de infraestrutura e 
acesso estão sendo feitas na região: a linha 
amarela vai ser prolongada com as novas 
estações Morumbi e Vila Sônia. As obras 
da Avenida Hebe Camargo vão beneficiar 
bastante o fluxo da Avenida Giovanni Gronchi. 
Tudo isso, mais uma ampla rede de comércio 
e serviços que inclui o Shopping Portal, ao 
lado do empreendimento, e facilidades 
como supermercados, academias, escolas, 
hospitais, restaurantes e muito mais. Tudo 
perto, tudo fácil, tudo para você.

Fonte: site do Metrô.
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O sonho que 
você cultivou vai 
virar realidade.

Perspectiva ilustrada da fachada
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Imagem ilustrativa
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Perspectiva ilustrada da área de lazer



Dias mais refrescantes.  
E noites também.

Piscinas projetadas para você se divertir quando quiser, sem perder as 
crianças de vista. Lazer familiar é assim, seguro e tranquilo.
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Perspectiva ilustrada das piscinas



Espaços 
reservados  
ao sabor  
da amizade  
e à diversão.
Churrasqueira e forno de pizza para 
receber quem você quer bem. E uma área 
exclusiva para seus filhos curtirem a fase 
mais gostosa da vida na minicidade, bem 
ao seu lado. Com este convívio privilegiado, 
vai ser ainda mais gostoso viver bem.
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Perspectiva ilustrada da churrasqueira com forno de pizza



Um espaço 
especial para 

campeões 
como você. 

A quadra esportiva proporcionará as 
emocionantes competições que bons 

amigos adoram organizar. Reúna os 
craques e entre em campo. Aqui, você é 

sempre o vencedor.
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Perspectiva ilustrada da quadra esportiva



A diversão vai começar. E só acaba 
quando a garotada cansar.

O playground e a brinquedoteca foram pensados com brinquedos 
tradicionais e também diferenciados, trazendo um lado lúdico todo especial 
para a diversão dos seus filhos. Aqui, a alegria será sempre o tema principal.

Perspectiva ilustrada do playground
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Perspectiva ilustrada da brinquedotecaPerspectiva ilustrada da brinquedoteca



Aqui, concentração 
combina com 
diversão.
No salão de jogos, partidas de sinuca e xadrez 
vão estimular as habilidades e o raciocínio de 
todos em partidas em que as grandes vitórias 
serão da convivência e da amizade.
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Perspectiva ilustrada do salão de jogos
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Descontração  
total no espaço 

preferido 
dos jovens.

No Espaço Teen, momentos agradáveis 
com jogos e música para as reuniões 
dos adolescentes. Enfim, um espaço 

que acompanha o ritmo dos seus filhos.

Perspectiva ilustrada do Espaço Teen
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Perspectiva ilustrada do fitness

Cuide bem de você sempre. 
Seu corpo e mente merecem.

O fitness já vem equipado com tudo o que você precisa para suar a camisa e 
manter a boa forma. Prepare-se para se exercitar no momento mais  

conveniente para você.
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Perspectiva ilustrada do salão de festas adulto

Prepare-se. 
Suas festas  
e recepções 
vão ser as mais 
elogiadas.
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AMPlIAção TREE

IluSTRAção ARTíSTICA dA IMPlAnTAção acesso

acesso

O verde dá as boas-vindas   ao seu projeto de vida.

· Realização: LIVING
· Construção: CONX
· Arquitetura: TRIE ARQUITETURA
· Paisagismo: MARCELO FAISAL
· Área do terreno: 6.654,20 m2

· N0 de torres: 2
· N0 de andares: TÉRREO + 17
· N0 de unidades por andar: 8
· N0 total de unidades: 280
·  Vagas: 1 por unidade

Ficha técnica

noRTE



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 sugestão 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 • 2 dorms.
PLANTA-OPçãO 

50 m2 • 1 dorm. 
COM SALA AMPLIADA



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 • 2 dorms. (1 SUíTE)

PLANTA-OPçãO 

54 m2 • 1 dorm. (1 SUíTE)
COM SALA AMPLIADA



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-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.

PLANTA-TIPO 

64 m2 • 3 dorms. (1 SUíTE)

PLANTA-OPçãO 

64 m2 • 2 dorms. (1 SUíTE)
COM SALA AMPLIADA



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.

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



Realização:

uma empresa
com a solidez Cyrela

Construção:

Não jogue este impresso em via pública.
Torres Vedras Empreendimentos Imobiliários Ltda. Registrado sob o no 7 em 7/2/2014, na matrícula no 206.929, do 18o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. O empreendimento será localizado na Cidade de São Paulo, na Rua José Arzão, 73  
– Vila Praia Taboão. Todas as perspectivas são meramente ilustrativas. Acabamentos, quantidade de mobiliário e equipamentos serão entregues conforme Memorial Descritivo do empreendimento. *1 dormítório refere-se à opção de planta dos 
apartamentos de 50 e 54 m2 privativos com 2 dormitórios. Intermediação: Elite – Creci: 20.302-J, Abyara – Creci: 20.363-J, Seller – Creci: J-014790-J. Cyrela – Creci: J-17.592 (a Living é uma marca do Grupo Cyrela). Imagens ilustrativas.  

Impresso em março/2014.




