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São Paulo – SP

 

 

Já premiado internacionalmente, o edifício 360°, locali zado na esquina das
ruas  Camburiú  e  Cerro  Corá,  bem na  linha  divisória  entre  os  bairros
paulistanos  Alto  de  Pinheiros  e  Alto  da  Lapa,  é  um empreendimento
residencial único.

Com design moderno e um traçado diferenciado na paisagem da cidade, o
prédio  de  22  pavimentos  recebeu  esse  nome por  ter  quatro  fachadas
idênticas.  Todos os seus lados são os principais, sem distinção, o que
permite a vista ampla da região, que inclui o Pico do Jaraguá e o lindo

Parque Villa-Lobos. São 62 unidades, com seis opções de metragens entre 127 m² e 251 m².

A edificação apresenta duas, três ou quatro unidades por andar com diferentes arranjos de planta. E não é só a sua fachada
única  que marca  o  projeto,  mas também detalhes,  como a  luminosidade nas  unidades e  os  jardins  que proporcionam aos
moradores  a  sensação de  morar  numa verdadeira  casa elevada a  muitos  metros  do  solo,  com toda  a  segurança de  uma
construção de primeira linha, em que amplos quintais ajardinados são extensão da sala de estar dos apartamentos, de onde se
avistam alguns bairros e os horizontes de São Paulo.

Entregue em março deste ano pela Stan Incorporadora, com todas as suas unidades vendidas, o empreendimento apresenta um
lobby  de  entrada a  11  metros  do  chão e um paisagismo especial  que harmoniza com o  espelho  d´água,  no  andar  térreo.
Academia, lounge, sauna e piscina, além de salão de festas, lavanderia e outros itens de conforto perfazem a comodidade de
viver no 360°.

 

Justificativa do Júri:

"No alto do espigão da Rua Cerro Corá, na cidade de São Paulo, a Stan desenvolveu um empreendimento único, o premiado
projeto 360°. Em um dos pontos mais altos da cidade,  com vista para as várzeas dos rios Tietê e Pinheiros, o 360° impõe a sua
estética diferenciada no panorama urbano da metrópole constituindo-se em uma das mais fortes referências arquitetônicas dos
últimos anos."
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