
SAIA	  DE	  FÉRIAS	  TODA	  VEZ	  QUE	  VOLTAR	  PARA	  CASA	  
Brasil, 488 – Alpha 2



Essa residência com 890 m2, com a autoria de Nitsche Arquitetos, foi 
projetada para ter espaços abertos e muita luminosidade



Da rua, total privacidade, do lado de dentro, total transparência para 
uma vista privilegiada do verde 



Acabamento escolhido com esmero: área social em mármore, janelas 
do chão ao teto e portas de madeira internas pivotantes com 2,80m



No living, as janelas de vidro retráteis unificam os espaços internos e 
externos, proporcionando o contato com a natureza 



E a área gourmet, com um generoso terraço coberto, integram a área 
social com o lazer, criando um grande espaço de convivência













Excelente 
localização 

890 m2 de construção 
850 m2 de terreno
Lazer face norte

Alameda arborizada
Vista definitiva para o 

verde
 Frente para praça

Paisagismo completo

Projeto com 
muito charme

Arquitetura autoral 
Cinco suítes com closet

Banho ele e ela
Sala para 4 ambientes

Cozinha com ilha central
Sala de almoço 

Piscina com prainha
Espaço gourmet 

Quatro vagas no subsolo

Qualidade 
garantida 

Garantia de 5 anos da 
incorporadora 

Yellowbrick 
Documentação 100% 

regularizada, com 
escritura definitiva 

permitindo 
financiamento bancário

Cozinha com bancada em 
granito preto São Gabriel

Aquecimento solar da água

Piscina revestida em pedra 
com equipamentos

Deck da piscina em 
madeira

Infra para automação

Infra para ar condicionado

Área íntima em madeira 
cumaru

Banhos revestidos em 
porcelanato Portinari

 Louças e metais Deca

Lavabo com cuba 
esculpida no mármore 

travertino bruto

Escada em estrutura 
metálica e mármore

Rodapé invertido

Projeto contemporâneo de 
Nitsche Arquitetos

Living com pé direito duplo

Área social com piso em 
mármore travertino bruto

Janelas do chão ao teto, 
em alumínio na cor inox

Portas internas em madeira, 
pivotantes com 2,80m e 

guarnição embutida
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CASAS INCORPORADAS

Al. Brasil 488, Alpha 2

Al. França 539, Alpha 1

Al. Bauhinias 227, Tamboré 10

Al. Esmeralda 275, Alpha 9

Al. Granada 317, Alphaconde

Al. Chapada Diamantina 61, Alphasítio

Al. Pantanal 155, Alphasítio

CONTATO

av sagitário, 138 sala 615, torre city
alphaconde, Barueri SP Brasil
tel 011 4191-8848 | 4191-6330

contato@yellowbrick.com.br
www.yellowbrick.com.br

facebook/yellowbrickhouses
@yellowbrickhouses


