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Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2008  

Edifício 360º leva assinatura de Isay Weinfeld 
por: Visar Plan 

Localizado na zona oeste da capital paulista, formado por ruas largas e arborizadas, próximo de parques, shoppings e centros 
comerciais, o bairro Alto de Pinheiros vai ganhar um novo destaque em sua arquitetura, o Edifício 360º.  

O projeto assinado pelo renomado arquiteto Isay Weinfeld, estabelece uma nova relação entre o morador e seu espaço, 
valorizando o sentido da visão e a qualidade de vida. Localizado a rua Camburiú, o terreno escolhido proporciona uma vista 
privilegiada dos melhores pontos de São Paulo: Pico do Jaraguá, USP, Pacaembu, Vila Madalena, Alto da Lapa e Parque Villa 
Lobos. 

Weinfeld valorizou os espaços sociais de cada apartamento com um generoso quintal já no hall de entrada, um espaço aberto que 
proporciona a sensação de estar em uma verdadeira casa suspensa. “É como morar em uma casa com quintal, só que com toda 
segurança de um edifício” define o arquiteto. 

O empreendimento vai iniciar outro conceito no bairro qual tem características apenas de construções horizontais. Os 
apartamentos possuem 3 opções de metragem: 130m2, 170m2 e 250m2. Cada andar tem plantas diferentes que formam a riqueza 
do projeto.“O mais importante desse projeto, é que a arquitetura é do mais alto nível”, ressalta André Neuding, da incorporadora 
Stan Desenvolvimento Imobiliário, uma das incorporadoras responsáveis pelo projeto. 

  

Lazer e Qualidade de Vida 

Uma ampla área de lazer para toda a família faz do 360º opção exclusiva, unindo modernidade e ousadia com qualidade de vida. 

  

- Jardim 

- Brinquedoteca 

- Playground 

- Portaria 

- Espelho d’água 

- Hall 

- Fitness equipado 

- Piscina com duas raias de 25 metros 

- Piscina infantil  

- Salão de Festas 

- Lounge 

Pesquisar
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- Vestiário masculino e feminino

- Sauna  

- Lavanderia 

Esse post foi publicado de segunda-feira, 18 de agosto de 2008 às 4:20 pm, e arquivado em Super Imóveis. Você pode acompanhar os comentários desse 
post através do feed RSS 2.0. Você pode comentar ou mandar um trackback do seu site pra cá.  
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