


Para pessoas que gostam de exclusividade!
Na melhor localização da cidade, cercado 
pelas melhores escolas, comércios e áreas de 
convivência. Você viverá na região mais nobre, 
completa e bem estruturada da cidade.
Um projeto ousado e único, com a área de 
lazer mais completa e bem pensada de Itapira.

e  Sof i s t i c a d o



Área
d a s  p i s c i n a s

QUADRA 
DE T ÊNIS

Comp l e t o

ESPAÇO 
PET

p ara  o  s e u  me lh or  am i g o
PISTA DE

CAMINHADA
QUADRA

POLIESPORT IVA

Arqu i t e t ura

PL AYGROUND

HOBBY BOX



QUADRA DE TÊNIS

VESTIÁRIOS

QUIOSQUES

PISCINA ADULTO
COM BORDA INFINITA

ESPAÇO PET

PISCINA INFANTIL

QUADRA
POLIESPORTIVA

ACADEMIA AO
AR LIVRE

SALÃO SOCIAL

SALÃO DE JOGOS

ACADEMIA

SAUNA ÚMIDA

VESTIÁRIOS
ÁREA

TÉCNICA

SAUNA SECA

BEAUTY CENTER

CAR WASH

BRINQUEDOTECA

BANHEIROS

ESPAÇO CO-WORKING

CINEMA

GUARITA

PLAYGROUND

Rua Benedito Martins

Rua Natálio Bianchessi

Área do terreno: 10.522 M²



PL ANTA COM 84,93 M2, COM 2 OU 3 DORMITÓRIOS
- Todos os apar tamentos são persona lizáveis

- 2 vagas de garagem, 3ª vaga opciona l

PL ANTA COM 84,93 M2, COM 2 OU 3 DORMITÓRIOS
- Todos os apartamentos possuem laje técnica para ar condicionado
- 2 vagas de garagem, 3ª vaga opciona l

CONFORTÁVEL E ACONCHEGANTE ,   
MAIS VIDA PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA!



Mui t o  ma i s

SUÍ TE DO
CASAL

SUÍ TE DO
CASAL

DORMITÓRIO
02

HOME OFFICE SAL A DE JANTAR
E COZINHA AMERICANA



R. Benedi to Mar t ins, S/N, I tapira-SP

LABORATÓRIO
CRISTÁLIA

PISTA DE 
ATLETISMO

SPASSO SABORES
(FUTURAS INSTALAÇÕES)

COLÉGIO 
ANGLO

CLUBE DE CAMPO
SANTA FÉ

TÊNIS CLUBE 
DE ITAPIRA

COLÉGIO CRIANÇA
 ATIVA

PARQUE LINEAR “DRA. KÁTIA 
STEVANATTO SAMPAIO”

A me lh or
Fuja do convencional, escolha o único e inédito!



Um o lhar p ara  o  f u t ur o !  
ESTAÇÃO DE RECARGA

PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS

CAR E BIKE
WASH

De olho no futuro, além de diversas inovações empregadas na 
edificação do empreendimento, visando criar um projeto sustentável, 
da construção à operação, o Green Village contará também com uma 
estação de recarga para carros elétricos. Essa ideia permite que você, 
morador do Green Village, possa estar a par das novas tecnologias 
investindo em um carro elétrico, principal tendência mundial no 
ramo automotor. Unindo comodidade e sustentabilidade, haverá 
também o Car e Bike Wash, um espaço especialmente reservado 
para lavar seu carro ou sua bike através do reaproveitamento de água 
das chuvas. São ideias que reforçam o nosso compromisso com o 
meio ambiente e que contribuem para um futuro mais sustentável.



Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações em função da 
disponibilidade do mercado. A decoração é mera sugestão assim como os móveis, as plantas e 
demais itens aqui representados. As plantas poderão sofrer variações decorrentes do atendimento 
das posturas municipais ou andamento da obra. A Empresa reserva para si o direito de se retratar 
por erros de digitação ou qualquer outro tipo de falha humana contida neste material.

CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA

const rutorarmengenharia

www.rmengenharia .net


