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MERCADO

360º confere prêmio à incorporadora
21/09/2013 13:19:54

Por: da Redação

.     A disposição dos
apartamentos do edifício
360º, no Alto de Pinheiros,
em São Paulo, não segue
um padrão regular, o que
permite ao condomínio uma
aparência diferenciada. O
empreendimento da
Incorporadora Stan,
projetado pelo arquiteto Isay
Weinfeld, foi contemplado,
na última quarta-feira (18),
na capital, com o Prêmio

Foto: Divulgação

Passarela amarela que leva da rua ao lobby

Master Imobiliário 2013.

Situado num dos pontos mais elevados do bairro, cada face do edifício
residencial prioriza um cenário da capital: Pico do Jaraguá, USP, Pacaembu,
Vila Madalena, Alto da Lapa e Parque Villa Lobos.

O acesso principal ao condomínio é feito por uma passarela amarela que leva
da rua Cerro Corá até o lobby envidraçado, rodeado por um espelho d’água.
Um andar abaixo, no nível térreo, o paisagismo projetado por Isabel Duprat
integra-se à academia, lounge, salão de festas, brinquedoteca, até a
lavanderia. As piscinas semiolímpica e infantil completam a área de lazer.

As unidades do edifício, que esbanjam espaço, incluem opções de 127 m²,
130m², 154m², 170 m², 205m² e 250m², com o conceito de “casas suspensas”
com quintal, proporcionando aos moradores a sensação de morar numa
verdadeira casa, elevada a muitos metros do solo, com segurança, em que
generosos terraços são a extensão da sala de estar, permitindo ao morador
uma visão 360 graus no entorno.

Voltar

 

A Autonomia do Síndico

** Daphnis Citti de Lauro

O síndico terceirizado (que pode ser
sindico profissional ou não) é ...

Os Desafios do Plano Diretor

*Nabil Bonduki

O processo participativo de revisão do
Plano Diretor Estratégico (PL
688/2013) ...

   
Pisos Salariais

ZELADOR R$ 1043,90
PORTEIROS OU VIGIAS R$ 999,97
CESTA BÁSICA R$ 172,80
FAXINEIROS E DEMAIS R$ 956,05
ASCENSORISTAS R$ 999,97
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