Bauhínias 763
Lançamento da Yellowbrick Houses no Tamboré 10

Residência vibrante, moderna e ao mesmo tempo muito funcional.
Com um projeto desenvolvido pelos arquitetos da FGMF e
cuidadosamente construída pela Yellowbrick Houses

Essa casa de 4 suítes oferece 550 m2 de espaços internos bem
divididos, sala de estar e jantar com pé direito duplo, toda
envidraçada para contemplar a linda vista

Projeto deslumbrante e acabamentos de muita qualidade, em
excelente localização no Tamboré 10. Para quem busca conforto e
privacidade, com muito estilo e charme

O piso térreo tem escritório, sala de jantar com pé direito duplo,
cozinha e despensa. Meio piso abaixo, encontra-se a sala de estar com
amplo pé direito de 4,5m de altura, toda envidraçada e integrada a
piscina e ao espaço gourmet

No piso superior ficam as 4 suítes mais uma sala íntima. Todas as
suítes com closet, banheiros com iluminação zenital, sendo o banho
máster com 2 duchas e banheira de hidromassagem

No piso inferior estão a lavanderia e as dependências de serviço e
garagem com 3 vagas cobertas

Todos os acabamentos foram escolhidos a dedo pela equipe de
arquitetos da FGMF e de engenheiros da Yellowbrick Houses

Bela localização

Arquitetura com
muito charme

Qualidade
garantida
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550 m2 de construção
512 m2 de terreno
Na rua principal
Linda vista
Paisagismo completo
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Projeto da FGMF
Quatro suítes
Sala íntima
Pé direito duplo na salas
Cozinha com ilha
Piscina de pedra hijau
Espaço gourmet
Três vagas no subsolo

• Garantia de 5 anos da
incorporadora Yellowbrick
• Documentação 100%
regularizada, com escritura
definitiva permitindo
financiamento bancário

Alto padrão de acabamento
• Sala em piso cimenticio Concresteel cinza
• Janelas do chão ao teto, em aluminio cor
inox
• Escada em madeira cumaru
• Área íntima em taco de madeira cumaru
• Rodapé flutuante em alumínio
• Banhos revestidos em porcelanato
Portinari
• Louças e metais Deca
• Portas de madeira em laca branca
• Lavabo revestido com laminado de
madeira e cuba esculpida no mármore
• Cozinha com bancada em silestone
branco e área gourmet com bancada em
granito preto são gabriel
• Piscina em pedra hijau, com deck em
madeira cumaru
• Aquecimento solar-elétrico
• Guarda-corpo em vidro embutido no chão
• Infra para automação e ar condicionado
• Equipamento da piscina instalado

Conheça o projeto e compre a sua casa na planta, a preço de custo de
construtora, com pagamentos parcelados ao longo da obra.
Procure o corretor de sua preferência

Valor de venda da casa quando pronta: R$ 3.950.000
(512m2 @ R$ 1.400/m2 e 540m2 @ R$ 6.000/m2)
Valor de venda na planta: R$ 3.200.000 (válido até dez/2016)
(R$ 4.600/m2 - 23% desconto no valor do m2 de venda)
Fluxo de pagamento parcelado:
- 20% de entrada: 640.000
- saldo em 12 parcelas mensais
Projeto já aprovado!
Início: out/2016
Entrega em 14 meses!

A FGMF é um escritório de arquitetura renomado e premiado, que já
teve vários de seus projetos publicadas em revistas de arquitetura

Há mais de 15 anos, quando decidiram abrir seu
próprio escritório de arquitetura, o FGMF Arquitetos, o
trio Fernando Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigo
Marcondes Ferraz, já sabia onde queria chegar: serem
reconhecidos pela academia e pelo mercado por seus
projetos originais. Com o objetivo de realizar uma
arquitetura contemporânea, investigativa e inovadora,
com atuação em todas as escalas e programas, do
detalhe da residência ao plano urbanístico, essa
pluralidade e a não especialização em um
determinado tipo de programa ajuda a definir o DNA
do escritório. Atualmente, já somam mais de 360
projetos em seu portfólio. O escritório consagrou-se
em 2009 ao integrar Architects Directory, do anuário da
britânica Wallpaper*, que destacou o trio de arquitetos
brasileiros como um dos 30 escritórios de arquitetura
considerados mais promissores e vanguardistas do
mundo. Internacionalmente, tiveram seus projetos
publicados em mais de 20 países, entre eles Estados
Unidos, Alemanha, China, Itália, Índia, Coréia e
Espanha. Desde que fundaram o FGMF já são mais de
81 premiações.

A Yellowbrick Houses atua a 8 anos no mercado de Alphaville e
Tamboré, incorporando casas incríveis com arquitetura de autor

CASAS INCORPORADAS
granada 157, alphaconde
brasil 488, alpha 2
frança 539, alpha 1
bauhínias 227, tamboré 10
esmeralda 275, alpha 9
granada 317, alphaconde
chapada diamantina 61, alphasítio
pantanal 155, alphasítio
coimbra 53, alphaconde

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

