


O sorriso de um filho, um pôr do sol, um passeio de mãos 

dadas com aquela pessoa especial, um café da manhã com 

toda a família reunida.

 

A Teixeira Duarte apresenta o RetRato Paulista, seu novo 

empreendimento, no ponto mais privilegiado de São Paulo, 

para você viver intensamente esses registros inesquecíveis.

Existem momentos na vida
que merecem ser eternizados.

Fotos ilustrativas



Assista o vídeo

A TrAnquiliDADe De mOrAr bem cOmO nOS bOnS TemPOS e, AO meSmO 

TemPO, eSTAr PerTO DA AveniDA PAuliSTA.

reTrATO
PAuliSTA:
umA nOvA
fOrmA De

veR a vida.
Foto ilustrativa

av. PaulistaR. veRgueiRo
PaRque 

ibiRaPueRa
metRô 

PaRaÍso
tênis clube

 Paulista
av. vinte e 

tRês de maio

fotomontagem do empreendimento



TÊniS clube PAuliSTA - 1 min.

mATerniDADe SAnTA JOAnA - 1 min.

uniP - 2 min.

meTrÔ PArAÍSO - 3 min.

meTrÔ verGueirO - 3 min.

HOSPiTAl beneficÊnciA POrTuGueSA - 4 min.

SHOPPinG PÁTiO PAuliSTA - 4 min.

PArque DA AclimAÇÃO - 5 min.

HOSPiTAl OSWAlDO cruZ - 5 min.

Av. vinTe e TrÊS De mAiO - 6 min.

mATerniDADe PrO mATre - 6 min.

mASP - 7 min.

meTrÔ AnA rOSA - 7 min.

PArque ibirAPuerA - 8 min.

fOnTe: GOOGle mAPS

Shopping Pátio Paulista

Rua Vergueiro

Parque da Aclimação

Masp

Parque Ibirapuera

Av. 23 de Maio

Maternidade Pro Matre

Catedral Ortodoxa

o PRivilégio

De eSTAr
PerTO De TuDO

A POucOS PASSOS DO meTrÔ PArAÍSO, 

AO lADO DA Av. PAuliSTA, e cOm fÁcil 

AceSSO àS PrinciPAiS viAS DA ciDADe, 

O reTrATO PAuliSTA eSTÁ lOcAliZADO 

em umA reGiÃO vAlOriZADA De SÃO 

PAulO, que DiSPõe DA cOnveniÊnciA 

De umA cOmPleTA infrAeSTruTurA 

De cOmérciOS, ServiÇOS e AmPlA 

DiverSiDADe culTurAl. AO meSmO 

TemPO, eSTÁ em um bAirrO TrAnquilO 

e rePleTO De ruAS ArbOriZADAS e 

AGrADÁveiS, PróximO AOS PrinciPAiS 

PArqueS. 

Avenida Paulista
Liberdade

PRóximo a 
3 estações 
de metRô

fotos da região 



A TeixeirA DuArTe eScOlHeu um DOS 

melHOreS bAirrOS DA ciDADe PArA vOcÊ 

mOrAr cOm TOTAl quAliDADe De viDA AO 

lADO De quem vOcÊ AmA.

Tranquilidade

Foto ilustrativa



Perspectiva artística da Portaria com Pé-direito triplo

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

“Uma Torre única em um terreno de mais de 4.900m2 o 

que torna o empreendimento Retrato Paulista agradável, 

completo e seguro. O acesso à torre é valorizado, pois 

ocorre através de uma recepção com pé-direito triplo. Sua 

fachada arrojada evidência a valorização dos aspectos 

estéticos, que foram alvos de constante atenção, com 

relação às cores, materiais, texturas e formas, refletindo a 

grandiosidade deste empreendimento.”

Projeto arquitetônico:

O reTrATO PAuliSTA cOmbinA AS mAiS mODernAS TenDÊnciAS 

ArquiTeTÔnicAS, cOnferinDO umA PerSOnAliDADe únicA 

AO cOnJunTO. DA fAcHADA à POrTAriA, que cOnTA cOm Pé-

DireiTO TriPlO, A eleGânciA e AS cArAcTerÍSTicAS DO PrOJeTO 

PrOPOrciOnAm umA SenSAÇÃO De AmPliTuDe cOm TOTAl 

SeGurAnÇA e PrivAciDADe.

umA
cOmPOSiÇÃO
PerfeiTA
enTre

FoRmas
e estilo.

Foto ilustrativa



Perspectiva artística da Fachada



um Passeio

De PurO encAnTAmenTO.

Perspectiva artística do espelho d´água

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

nA enTrADA, cOnTemPlA-Se A beleZA encAnTADOrA DO 

eSPelHO D´ÁGuA, um eSPAÇO que imPreSSiOnA lOGO à 

PrimeirA viSTA PelA SenSAÇÃO De TrAnquiliDADe e leveZA 

que PrOPOrciOnA.



reTrATOS DA 

mAiS verDADeirA

Felicidade
OS AmbienTeS De lAZer DO reTrATO PAuliSTA 

fOrAm cuiDADOSAmenTe PlAneJADOS PArA vOcÊ 

DeSfruTAr DOS melHOreS DiAS DA SuA viDA.

Diversão

Foto ilustrativa



Perspectiva artística da brinquedoteca

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

Perspectiva artística do Playground

d i v e R s ã o

A infânciA é um PerÍODO 
De DeScOberTAS, cOnquiSTAS 

e muito movimento.

O reTrATO PAuliSTA TrAZ AmbienTeS eSPeciAlmenTe cOncebiDOS PArA 

que AS criAnÇAS brinquem Sem PArAr. TAnTO nO PlAyGrOunD quAnTO nA 

brinqueDOTecA, A DiverSÃO DA TurminHA eSTÁ GArAnTiDA.

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

Foto ilustrativa



d i v e R s ã o

Perspectiva artística do Pub lounge

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

Perspectiva artística do espaço Juvenil

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

cada tuRma
 
Tem O Seu eSPAÇO.

PArA cOmPArTilHAr mOmenTOS DiverTiDOS cOm 

OS AmiGOS, TAnTO O Pub lOunGe quAnTO O eSPAÇO 

Juvenil SÃO AmbienTeS iDeAiS PArA A cOnvivÊnciA e A 

DeScOnTrAÇÃO.

Foto ilustrativa



Bem-estar

nO reTrATO PAuliSTA TuDO fOi 

minimAmenTe PenSADO PArA O 

Seu bem-eSTAr e cOnfOrTO.

é um PriviléGiO

PermAnenTe.

Plenitude

Foto ilustrativa



Foto ilustrativa

b e m - e s t a R

Perspectiva artística do sPa com descanso, sauna e massagem

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

APóS A cOrreriA DO DiA A DiA, nADA cOmO relAxAr 

e recArreGAr AS enerGiAS nO TrAnquilO SPA cOm 

DeScAnSO, SAunA e mASSAGem. 

equilÍbRio

DA fOrmA
e DA
eSSÊnciA.



Perspectiva artística do Pilates e sala multiúso

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

b e m - e s t a R

SenSAÇÃO
De eSTAr feliZ

de coRPo e alma.

nO reTrATO PAuliSTA O equilÍbriO DiTA O 

riTmO. cOm umA mODernA e equiPADA SAlA 

mulTiúSO cOm PilATeS, vOcÊ Se exerciTA e 

mAnTém A fOrmA nA HOrA em que Preferir.

Foto ilustrativa



reTrATO PerfeiTO PArA reGiSTrAr 

AS SuAS GrAnDeS cOnquiSTAS.

 AOS melHOreS

mOmenTOS

DA SuA viDA.

um bRinde

Festas

Foto ilustrativa



F e s t a s

Perspectiva artística do salão de Festas adulto

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

cADA celebrAÇÃO
GAnHA umA DimenSÃO

diFeRente.

Perspectiva artística do salão de Festas infantil

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

Foto ilustrativa

O SAlÃO De feSTAS ADulTO é um AmbienTe exTremAmenTe eleGAnTe e 

muiTO bem PlAneJADO. Seu bOm GOSTO ficArÁ exPlÍciTO AO receber 

SeuS cOnviDADOS. JÁ AS criAnÇAS irÃO fAZer A feSTA nO SAlÃO infAnTil, 

eSPeciAlmenTe criADO PArA elAS.



Perspectiva artística do garden gourmet com churrasqueira e Forno de Pizza

F e s t a s

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

a elegância

fAZ PArTe
DO cArDÁPiO.

cOnviver cOm SeuS  AmiGOS e fAmiliAreS 

TAmbém cOmbinA PerfeiTAmenTe cOm O 

reTrATO PAuliSTA. PArA umA DeScOnTrAÍDA 

e AnimADA reuniÃO AO Ar livre, APrOveiTe 

A AGrADÁvel ATmOSferA DO GArDen 

GOurmeT. 



Lazer

AS PiScinAS DO reTrATO PAuliSTA SÃO 

umA ATrAÇÃO à PArTe em meiO A TAnTA 

DiverSÃO.

DiAS rePleTOS

De AZul e 

diveRsão

Foto ilustrativa



l a z e R

PerfeiÇÃO nOS

detalhes

TenHA A liberDADe PArA uSufruir De 

umA PiScinA cOberTA quAnDO DeSeJAr. 

Aqui Seu mOmenTO De relAxAmenTO eSTÁ 

GArAnTiDO.

Perspectiva artística da Piscina coberta com Raia de 25m

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**



Perspectiva artística das Piscinas descobertas adulto e infantil&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

l a z e R

APrOveiTe OS melHOreS ânGulOS DeSTe reTrATO: PiScinAS ADulTO e infAnTil,

SOlArium e Deck mOlHADO PArA TODA A fAmÍliA Se DiverTir e APrOveiTAr

OS DiAS De SOl.

OPOrTuniDADeS 
PArA

RelaxaR.
Foto ilustrativa



Esportes

Aqui, SuA fAmÍliA DiSPõe De infrAeSTruTurA 

cOmPleTA PArA mAnTer A fOrmA e Se 

DiverTir. 

A feliciDADe

é cOmO eSPOrTe: 

Deve Ser 

PRaticada

Foto ilustrativa



Perspectiva artística do Fitness

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

e s P o R t e s

Seu cOrPO e SuA SAúDe merecem cuiDADOS eSPeciAiS. nO fiTneSS DO reTrATO 

PAuliSTA vOcÊ fAZ Seu TemPO e DeciDe O TiPO e A inTenSiDADe DOS exercÍciOS, 

quAnDO DeSeJAr. 

as Facilidades

De Ter umA
AcADemiA
à DiSPOSiÇÃO. 

Foto ilustrativa



Perspectiva artística do bosque Privativo com estação de ginástica

e s P o R t e s

diveRsão 

Sem HOrA PArA AcAbAr.

PArA quem PrOcurA POr mAiS mOvimenTO, A quADrA 

recreATivA é A JOGADA PerfeiTA. JÁ O bOSque PrivATivO 

cOm eSTAÇÃO De GinÁSTicA é um incenTivO PArA A PrÁTicA 

eSPOrTivA De TODA A fAmÍliA.

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

Perspectiva artística da quadra Recreativa

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

Foto ilustrativa



Facilidades

O RetRatO Paulista POssui ambientes esPecialmente 

PlanejadOs PaRa tORnaR mais PRáticas as taRefas 

diáRias.

praticidade

Os dias

de hOje Pedem 

Foto ilustrativa



F a c i l i d a d e s

quAnDO A
 TrAnquiliDADe

 Faz a diFeRença

Se vOcÊ neceSSiTA De um eSPAÇO PArA 

TrAbAlHAr Ou eSTuDAr, O Office/eSTuDOS 

Oferece A infrAeSTruTurA iDeAl PArA vOcÊ.

Perspectiva artística do office/estudos

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

Perspectiva artística da lavanderia Perspectiva artística do Pet Place

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

&ÁreAS cOmunS enTreGueS

equipadas
decoradas**

no dia a dia

vOcÊ Percebe A DiferenÇA

PrATiciDADe e funciOnAliDADe SemPre AO AlcAnce, A quAlquer HOrA. eSPAÇOS 

PenSADOS PArA TOrnAr A viDA mAiS PrÁTicA e OrGAniZADA. umA exTenSÃO DO 

Seu APArTAmenTO nO TérreO.Foto ilustrativa
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Projeto Paisagístico:

“O projeto paisagístico do empreendimento Retrato Paulista alia funcionalidade e 

conforto, sempre contando com a natureza como ingrediente especial para gerar 

a sensação de acolhimento e bem-estar. Com uma proposta contemporânea, os 

espaços criados contam com elementos diferenciados como o belo espelho d’água 

na área de acesso, responsável por criar um agradável clima para quem chega ao 

empreendimento. Além disso, espaços como o Garden Gourmet, buscam proporcionar 

aos moradores momentos de descontração e convivência com os amigos e familiares. 

Outro destaque deste projeto é a área de piscinas e solarium, onde foi estabelecida 

a integração entre os ambientes interno e externo, criando um espaço único e 

exclusivo de lazer. Para emoldurar toda essa ambientação, temos uma rica vegetação, 

especialmente escolhida para criar efeitos de textura e floração bem equilibrados. A 

composição estabelecida consegue envolver o projeto, levando harmonia para todo o 

conjunto de lazer.”
ilustração artística da implantação

Foto ilustrativa

toRRe única

em mAiS De 4.900m2 De TerrenO.
O reTrATO PAuliSTA TrAZ AmbienTeS iDeAliZADOS PelOS mAiS renOmADOS 

PrOfiSSiOnAiS. SÃO eSPAÇOS PArA receber OS AmiGOS e cOmemOrAr cOm TOTAl 

PrATiciDADe e bOm GOSTO, Além De umA ÁreA exTernA cOm lAZer cOmPleTO 

PArA PrOPOrciOnAr DiAS mAiS feliZeS e DiverTiDOS PArA TODA A fAmÍliA.

 1. acesso de Pedestres - social

 2. acesso de Pedestres - serviço

 3. acesso de veículos

 4. Portaria com Pé-direito triplo

 5. guarita

 6. elevador acesso térreo

 7. Praça com Pergolado

 8. boulevard coberto

 9. espelho d’água

 10. garden gourmet com  

      churrasqueira e Forno de Pizza

 11. Praça garden gourmet

 12. Praça das mamães

 13. Playground

 14. brinquedoteca

 15. lavanderia

 16. apoio Festas infantil

 17. Festas infantil

 18. apoio Festas adulto

 19. Festas adulto

 20. hall

 21. Pub lounge

 22. espaço Juvenil

 23. office/estudos

 24. Fitness

 25. espaço multiúso

 26. Pilates

 27. vestiários

 28. sauna

 29. massagem

 30. descanso

 31. estação de ginástica

 32. bosque Privativo

• bicicletário no sobressolo.

 33. Piscina coberta com Raia de 25m

 34. deck/solarium

 35. deck molhado

 36. Piscina externa adulto

 37. Piscina externa infantil

 38. deck de acesso Piscina coberta

 39. Praça da Jabuticabeira

 40. Praça esportiva

 41. quadra Recreativa

 42. Pet Place

43. apto zelador

Projeto de decoração

* cOnfOrme memOriAl 
DeScriTivO

EQUIPADAS &
DECORADAS*

ÁreAS cOmunS 
enTreGueS

Projeto de arquitetura



Perspectiva artística do terraço gourmet integrado ao living e à cozinha - 74m2

a P t o  7 4 m 2

São apartamentoS amploS, charmoSoS, com plantaS 

modernaS e inteligenteS.

receber bem.

o que há de melhor 

em morar e



Perspectiva artística do living ampliado - 74m2

Perspectiva artística da suíte master com closet - 74m2

a P t o  7 4 m 2

veRsatilidade

e eleGânciA reuniDOS
nO meSmO PrOJeTO.

 A PlAnTA De 74m2  Se DeSTAcA PelA eSPAÇOSA SuÍTe cOm clOSeT. 

Além DiSTO, O livinG inTeGrADO AO TerrAÇO Oferece umA 

SenSAÇÃO únicA De liberDADe.
Foto ilustrativa

“Ambientes amplos, decoração 

leve e despojada.  A sofisticação 

e a  modernidade se refletem em 

espaços que convidam ao  convívio 

social e bem-estar, tornando o 

prazer de morar bem, o diferencial 

do Retrato Paulista.”

Projeto de decoração



*Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada por cada comprador.
churrasqueira, divisória de vidro, coifa e tampo são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. **Depósito Privativo disponível em algumas unidades. consulte. A área do depósito não faz parte dos 74m2

aPaRtamento tiPo - 2 doRms. (1 suÍte)
2 vagas deteRminadas e dePósito PRivativo**

closet amplo

Dormitório 
reversível 
(opção living 
ampliado)

infraestrutura para 
ar-condicionado 

tipo Split no living 
e na Suíte master 

(opcional*)

cozinha com 
possibilidade de 

integração com o 
living

Guarda-corpo do 
Terraço em vidro

infraestrutura 
para coifa na 

cozinha

Terraço Gourmet 
integrado ao 

living e à cozinha 
(churrasqueira 

opcional*)

ilustração artística da Planta tipo
2 dormitórios (1 suíte) - 74m2 privativos. 
móveis, utensílios e objetos de decoração 
não fazem parte do memorial descritivo. 
medidas de face a face das paredes, que 
poderão sofrer alterações.

Janelas com
persiana de enrolar

banheiro com 
possibilidade de 
ampliação banheiro com opção de lavabo

banheiros com 
ventilação natural 
apenas nos finais 3 e 4

aPaRtamento oPção - 1 suÍte, com living, 
cozinha e banheiRo masteR amPliados

2 vagas deteRminadas e dePósito PRivativo**

living ampliado 
(opção Dormitório)

banheiro ampliado

lavabo

infraestrutura para 
ar-condicionado 

tipo Split no living 
e na Suíte master 

(opcional*)

cozinha integrada
com o living

infraestrutura 
para coifa na 

cozinha

Terraço Gourmet 
integrado ao 

living e à cozinha 
(churrasqueira 

opcional*)

ilustração artística da Planta opção - 1 suíte, 
com living, cozinha e banheiro master 
ampliados  - 74m2 privativos. móveis, utensílios 
e objetos de decoração não fazem parte do 
memorial descritivo. medidas de face a face das 
paredes, que poderão sofrer alterações. 

closet amplo

Guarda-corpo do 
Terraço em vidro

Janelas com
persiana de enrolar

banheiros com 
ventilação natural 
apenas nos finais 3 e 4

aPaRtamento 
tiPo

privativos
74m2

aPaRtamento 
amPliado

privativos
74m2

*Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada por cada comprador.
churrasqueira, divisória de vidro, coifa e tampo são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. **Depósito Privativo disponível em algumas unidades. consulte. A área do depósito não faz parte dos 74m2



o segredo

da felicidade

é manter tudo

integrado,

da família

aos ambientes.

Perspectiva artística do terraço gourmet integrado ao living e à cozinha - 106m2

a P t o  1 0 6 m 2



Perspectiva artística do living ampliado - 106m2

a P t o  1 0 6 m 2

Aqui, A GenerOSiDADe DO eSPAÇO PermiTe que A DecOrAÇÃO cOmbine cOm 

O Seu eSTilO. O GrAnDe DeSTAque ficA POr cOnTA DO AmPlO livinG, um 

AmbienTe eSPeciAlmenTe DeDicADO AO cOnvÍviO em fAmÍliA.

PRivacidade
 
Sem Abrir mÃO DO eSPAÇO 
e DO cOnfOrTO.

Perspectiva artística da suíte master - 106m2

Foto ilustrativa



aPaRtamento tiPo - 3 doRms. (1 suÍte)
2 vagas deteRminadas e dePósito PRivativo**

Dormitório 
reversível 

(opção living 
ampliado)

ilustração artística da Planta tipo
3 dormitórios (1 suíte) - 106m2 privativos. móveis, 

utensílios e objetos de decoração não fazem parte 
do memorial descritivo. medidas de face a face das 

paredes, que poderão sofrer alterações.

Dormitório com 
opção de suíte

Janela com persiana  
de enrolar

Guarda-corpo do 
Terraço em vidro

Janelas com
persiana de enrolar

Terraço Gourmet 
integrado ao living  
e à cozinha 
(churrasqueira 
opcional*)

infraestrutura 
para coifa na 
cozinha

Ampla Área
de Serviço

Ampla Área
de Serviço

banheiro com 
duas cubas

infraestrutura para 
ar-condicionado tipo 
Split no living e na Suíte 
master (opcional*)

*Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada por cada comprador.
churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. **Depósito Privativo disponível em algumas unidades. consulte. A área do depósito não faz parte dos 106m2.

aPaRtamento oPção - 2 suÍtes com living amPliado
2 vagas deteRminadas e dePósito PRivativo**

living  
ampliado 

(opção 
Dormitório)

ilustração artística da Planta opção 2 suítes 
com living ampliado - 106m2 privativos. móveis, 

utensílios e objetos de decoração não fazem parte 
do memorial descritivo. medidas de face a face 

das paredes, que poderão sofrer alterações. 

Terraço Gourmet 
integrado ao living  
e à cozinha 
(churrasqueira 
opcional*)

infraestrutura 
para coifa na 
cozinha

Janela com persiana  
de enrolar

banheiro com 
duas cubas

Guarda-corpo do 
Terraço em vidro

Janelas com
persiana de enrolar

aPaRtamento 
tiPo

privativos
106m2

aPaRtamento 
amPliado

privativos
106m2

*Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada por cada comprador.
churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. **Depósito Privativo disponível em algumas unidades. consulte. A área do depósito não faz parte dos 106m2.

infraestrutura para ar-condicionado Tipo Split 
no living e na Suíte master (opcional*)

espaçoso living 
para 3 ambientes



eSTe é um DOS
eSPeTÁculOS reAlmenTe

RaRos na cidade.

a P t o  P e n t h o u s e  1 8 4 m 2

Perspectiva artística do voo de Pássaro da Penthouse - 184m2

A SenSAÇÃO incOmPArÁvel De mOrAr em umA cASA 

SuSPenSA, cOm um mAGnÍficO TerrAÇO PArA A 

cOnvivÊnciA e DeScOnTrAÇÃO De TODA A fAmÍliA.



Penthouse tiPo - 3 doRms. (1 suÍte)
3 vagas deteRminadas

ilustração artística da Planta Penthouse tipo  
3 dormitórios (1 suíte) - 184m2 privativos. 

móveis, utensílios e objetos de decoração não 
fazem parte do memorial descritivo. medidas 

de face a face das paredes, que poderão 
sofrer alterações.

Dormitório 
reversível (opção 
living ampliado)

Guarda-corpo do 
Terraço em vidro

Janelas
com
persiana
de enrolar

banheiro com 
duas cubas

Janelas com
persiana de enrolar

Terraço Gourmet 
integrado ao living  
e à cozinha 
(churrasqueira 
opcional*)

 infraestrutura para ar-condicionado 
tipo Split no living e na Suíte master 
(opcional*)

kit SPA (opcional*)Ampla Área de Serviço

infraestrutura para coifa 
na cozinha

Penthouse oPção - 2 suÍtes com living amPliado
3 vagas deteRminadas

Guarda-corpo do 
Terraço em vidro

living Ampliado 
(opção 
Dormitório)

kit SPA (opcional*)

Janelas
com
persiana
de enrolar

banheiro com 
duas cubas

Janelas com
persiana de enrolar

Terraço Gourmet 
integrado ao living  
e à cozinha 
(churrasqueira 
opcional*)

ilustração artística da Planta Penthouse opção 
2 suítes com living ampliado - 184m2 privativos. 

móveis, utensílios e objetos de decoração não fazem 
parte do memorial descritivo. medidas de face a face 

das paredes, que poderão sofrer alterações.

infraestrutura para coifa 
na cozinha

*Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada por cada comprador.
churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. 

*Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada por cada comprador.
churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. 

Penthouse
amPliada

privativos
184m2

Penthouse
tiPo

privativos
184m2

 infraestrutura para ar-condicionado 
Tipo Split no living e na Suíte master 
(opcional*)

Ampla Área de Serviço



Foto ilustrativa

acessibilidade

Acesso para pessoas

com mobilidade reduzida

nas áreas comuns.

seguRança

Projeto de segurança e pulmão

de veículos e pedestres.

estacionamento PRivativo

Vagas de garagem determinadas e  

vinculadas às unidades.

sistema de eneRgia

Grupo gerador para atender parte 

das áreas comuns e  

elevador de serviço.

made4u

Sistema exclusivo

de personalização.

economia de eneRgia

Aquecimento central à gás e infraestrutura para futura 

instalação de placas solares para captação de energia.

oRganização e esPaço 

Depósito privativo no sobressolo.**

aRte em RecebeR bem

Terraço Gourmet integrado

ao Living e à Cozinha.

(churrasqueira opcional*)

téRReo elevado

Térreo elevado a aproximadamente 7m do 

nível da rua, garantindo mais privacidade e 

valorização da vista.

 aR condicionado

Infraestrutura no Living e Suíte 

Master. (opcional*)

iluminação amPliada

Caixilhos com persianas de enrolar 

nos quartos, garantindo maior 

iluminação.

medição individualizada

Infraestrutura para instalação do sistema 

de medição individual 

de água e gás.

soFisticação e elegância

Portaria com Pé-direito triplo, Fachada 

nobre e imponente.

Detalhes que fazem toda a diferença
incentivo à PRática de esPoRtes

Bicicletário no sobressolo.

*Os kits opcionais possuem valores adicionais a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada por cada comprador.  churrasqueira, divisória de vidro, coifa, tampo, cuba e torneira são opcionais e não estão inclusos no memorial descritivo. As unidades de 74m2 não possuem previsão para cuba e torneira. 
** Depósito privativo disponível em algumas unidades, consulte.

PArA A TeixeirA DuArTe, quAliDADe fAZ TODA A DiferenÇA. POr iSSO, O 

reTrATO PAuliSTA é um emPreenDimenTO rePleTO De DeTAlHeS que vÃO 

TOrnAr A SuA viDA muiTO mAiS PrÁTicA. TuDO PenSADO cuiDADOSAmenTe 

PArA O bem-eSTAr DA SuA fAmÍliA, SemPre GArAnTinDO A cerTeZA DO 

melHOr inveSTimenTO: quAliDADe De viDA.

Com mais de 20 anos de experiência em projetos paisagísticos, a arquiteta Neusa Nakata 

atua hoje no mercado imobiliário com uma equipe de profissionais qualificados, sendo 

reconhecida por seus mais de 500 projetos. Tem como objetivo maior a maximização 

dos benefícios que a arquitetura paisagística agrega a cada projeto. 

A Willem Scheepmaker & Associados iniciou suas atividades em maio de 1990, com 

uma experiência profissional de mais de 40 anos no ramo de Projetos, Consultoria, 

Perícia e Fiscalização de Sistemas de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica. 

A empresa objetiva atender ao cliente em suas premissas básicas: prazos adequados, 

fornecimento de informações precisas para compatibilização dos projetos e soluções 

baseadas no equilíbrio custo, tecnologia e viabilidade.

A SPhE Engenharia atua desde 1989 na área de projetos de instalações hidráulicas e 

elétricas, de edifícios residenciais, comerciais e industriais, flats, hotéis e escolas. Sempre 

objetivando atender às necessidades dos clientes e às últimas inovações tecnológicas, 

a SPhE conta com uma equipe em constante atualização, com participação em cursos, 

congressos, seminários e feiras nacionais e internacionais.

O escritório Itamar Berezin Arquitetura vem atuando há mais de 30 anos em diversos 

segmentos, realizando inúmeros projetos dentre os quais destacam-se os edifícios 

residenciais, flats, hotéis, shopping centers, clínicas, academias, residências unifamiliares 

condomínios clubs, prédios corporativos, e os sofisticados “single towers”, todos com 

alto padrão tecnológico e funcional. Com mais de 1300 empreendimentos ao longo de 

todos estes anos, seu titular, o arquiteto Itamar Berezin e sua equipe, vem se destacando 

pelas suas soluções originais e arrojadas, realizando um padrão estético peculiar e 

inovador, resultado de um organograma interno, criterioso de viabilidade, concepção, 

agilidade e conceito.

O escritório Janaína Leibovitch Arquitetos atua no mercado imobiliário há 10 anos 

e já desenvolveu mais de 210 apartamentos decorados, contabilizando mais de 360 

empreendimentos imobiliários de um modo geral. O constante sucesso de vendas desses 

empreendimentos proporcionou o crescimento do escritório, que hoje também atende 

pessoas físicas, elaborando projetos de Arquitetura, Interiores e Decoração. A equipe, 

orientada por Janaína, acredita que o sucesso está na preocupação de surpreender e 

superar, nunca deixando de lado elementos que já são sua marca registrada: conforto,

funcionalidade, sofisticação e dedicação.

A Consultrix já elaborou projetos e acompanhou fundações de mais de 11.000 obras que 

correspondem a mais de 50 milhões de metros quadrados, entre edifícios (comerciais, 

industriais e residenciais), pontes e viadutos.

Com a experiência acumulada em 60 anos de trabalho ininterrupto em todo Brasil, bem 

como na Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru e Angola, a Consultrix encontra a alternativa 

técnica e econômica mais indicada para qualquer obra, independente do seu porte.

Fruto de trabalho desenvolvido em contato direto com os proprietários, arquitetos e 

projetistas estruturais de cada obra, o projeto executivo final das fundações atende aos

critérios de todos os profissionais envolvidos, sendo as várias fases executivas estudadas, 

de modo a permitir o atendimento das exigências de projeto.

A Pasqua & Graziano Consultoria atua no mercado desde 1972, mantendo uma tradição 

de alto nível em projetos para a construção civil, oferecendo assistência baseada em 

alto padrão de qualidade, rapidez e eficiência. Entre seus clientes, figuram empresas 

que operam em todos os ramos de atividade, como Industrial, Residencial, Comercial, 

hospitalar, Bancários e Órgãos Públicos.



Distribuição - MaxiPark (Angola)
Energia - Terminal de gás

do Porto de Aveiro (Portugal)

Incorporação - Lagoas Park (Portugal)Hotelaria - Hotel EVA (Portugal)Concessões e Serviços - Estrada BR060 - Brasília (Brasil)

Geotecnia e Fundações
Monotrilho Linha 17 - Ouro - São Paulo (Brasil) Construção - Ponte Vasco da Gama (Portugal)

Automóvel 
Polo TDA (Angola)

São Tomé e Príncipe 

Cabo Verde

Brasil

Venezuela

Namíbia

Angola

Argélia

Espanha
Portugal

Moçambique

Russia

China

África do Sul

Marrocos

a teixeiRa duaRte tem cumPRido a sua missão:
“FazeR, contRibuindo PaRa a constRução de um mundo melhoR.”

SetoreS

de atuação

Além De incOrPOrADOrA, A TeixeirA DuArTe ATuA nOS mAiS DiverSOS SeTOreS: cOnSTruÇÃO, 

cOnceSSõeS e ServiÇOS, HOTelAriA, DiSTribuiÇÃO, enerGiA e AuTOmóvel. em 2006 cHeGOu 

AO brASil cOm um PrOJeTO: rePeTir Aqui O ÊxiTO cOnSeGuiDO PelO munDO, De creScer cOm 

vOnTADe e SuSTenTAvelmenTe.

Teixeira DuarTe

no mundo

AtuAndo desde 1921, A teixeirA duArte é um dos mAiores grupos empresAriAis de portugAl. 

Hoje mArcA presençA em 17 pAíses, com volume de negócios no vAlor de cercA de

r$ 5 bilHões por Ano.

MyPlace Braz Leme - Casa Verde
64m2 - 2 dorms. - 1 e 2 vagas

Don Klabin - Chácara Klabin
156m2 - 4 dorms. ou 3 suítes - 3 vagas

Verum Mooca Prestige Alta Vista Quartier Campo Belo Alta Vista Premium

MyPlace Braz Leme Don Klabin

Incorporação - Crystal 
Campo Belo (Brasil)

Incorporação e Construção 
Verdi Alto de Pinheiros (Brasil)

Incorporação e Construção 
Family Santana (Brasil)

Incorporação e Construção
Quartier Vila Mascote (Brasil)

Garantia de entreGa

Teixeira DuarTe

A TeixeirA DuArTe cOnSOliDA-Se nO brASil cOm A enTreGA DOS PrimeirOS emPreenDimenTOS 

imObiliÁriOS cOnSTruÍDOS nO PAÍS, OrGulHOSA PelA quAliDADe DO reSulTADO e PelA 

POnTuAliDADe nO cumPrimenTO DOS PrAZOS. ATé AGOrA fOrAm 4 emPreenDimenTOS cOm mAiS 

De 700 uniDADeS enTreGueS, SÃO eleS: crySTAl cAmPO belO, verDi AlTO De PinHeirOS, fAmily 

SAnTAnA e quArTier vilA mAScOTe.

reAfirmAnDO SuA HiSTóriA De SuceSSO, A TeixeirA DuArTe POSSui mAiS De 10 emPreenDimenTOS 

em DeSenvOlvimenTO, cOm lAnÇAmenTOS PreSenTeS em bAirrOS vAlOriZADOS De SÃO PAulO 

cOmO cASA verDe, cHÁcArA klAbin, cAmPO belO e mOOcA, e em JunDiAÍ, nO inTeriOr De SÃO 

PAulO.

Lançamentos

de SuceSSo

Bélgica
França

Colômbia
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croqui de localização sem escala

Rua Nilo, 170 - Aclimação
 A 700 m do metrô Paraíso***

Realização intermediação

TDSP Gualaxos Empreend. Imob. SPE Ltda. Memorial de Incorporação registrado sob o R-2 da matrícula nº 160.227 em 01/07/2014, no 16º Registro de Imóveis de SP. Croqui de localização sem escala. Todas as imagens deste impresso são meramente ilustrativas, sujeitas a alteração. Os móveis e utensílios são propostas de decoração, de 

dimensões comerciais, não fazendo parte da unidade autônoma e áreas comuns do empreendimento. As áreas comuns do empreendimento serão entregues equipadas e decoradas de acordo com o projeto de decoração. Os materiais de acabamento serão entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas 

nas plantas foram calculadas de acordo com a NBR 12.721. As cotas são medidas face a face das paredes e poderão sofrer pequenas alterações na execução da obra. Os pontos exatos de vigas, pilares, instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos respectivos projetos de execução. As espessuras das 

paredes e os elementos da fachada constantes no projeto de arquitetura poderão sofrer pequenas variações por razões de ordem técnica ou arquitetônica ou atendimento das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos. A vegetação entregue será composta de plantas bem formadas, conforme especificado no projeto 

executivo de paisagismo, sendo suas imagens a representação da fase adulta das espécies. *Os kits opcionais possuem valores adicionais, a serem contratados na data da personalização, posteriormente agendada por cada comprador. Churrasqueira, Divisória de vidro, Coifa, Tampo, Cuba e Torneira do Terraço Gourmet são opcionais e não 

estão inclusos no memorial descritivo. As unidades de 74m2 não possuem previsão para cuba e torneira. LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A. Rua Estados Unidos, 1.971 - Jardim América - Cep: 01427-0025 - São Paulo - SP - CRECI SP: J-19585. Impresso em Setembro/14. ***Fonte: Google Maps.
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