
Granada 669 - Alphaconde 
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Granada 669 
Planta do Térreo



Granada 669 
Planta do Superior



Granada 669 
Planta do Subsolo



Granada 669 
Localização

Portaria

Quadra 6  
Lote 36 e 37



Bela localização 
• 1.100 m2 de construção  
• 1.100 m2 de terreno 
• Em rua tranquila 
• Vista para o verde 
• Paisagismo completo 

Arquitetura com 
muito charme

• Projeto Arthur Casas  
• Cinco suítes (1 no térreo) 
• Sala íntima 
• Cozinha com ilha  
• Piscina e jacuzzi 
• Espaço gourmet 
• Seis vagas no subsolo

Qualidade 
garantida 

• Garantia de 5 anos da 
incorporadora Yellowbrick  

• Documentação 100% 
regularizada, com escritura 
definitiva permitindo 
financiamento bancário 

• Piso da sala em assoalho de madeira e 
granito apicoado 

• Janelas do chão ao teto, totalmente retráteis, 
em alumínio na cor inox 

• Escada com estrutura metálica revestida em 
madeira 

• Área íntima em assoalho de madeira 
• Rodapé embutido perfil L em alumínio 
• Portas de madeira com 2,80m pivotantes em 

laca branca 
• Bancadas da cozinha e gourmet em Corian 

branco 
• Bancada do lavabo em pedra rústica com 

cuba esculpida 
• Bancadas dos banhos em mármore branco 
• Louças e metais Deca 
• Bancada da lavanderia em granito Preto São 

Gabriel 
• Piscina revestida em Cristal Pool 

Todos os acabamentos foram cuidadosamente escolhidos pelo arquiteto 
Arthur Casas

Alto padrão de acabamento



Studio Arthur Casas

De dentro para fora, do objeto à paisagem, a 
criação do Studio Arthur Casas está intimamente 
ligada a uma escala horizontal, onde o que 
importa é o diálogo na concepção de programas 
que podem ir de uma cadeira a um bairro, 
influenciados por um espírito modernista e 
contemporâneo que é brasileiro sem deixar de 
ser cosmopolita. 
  
A equipe de designers, arquitetos e urbanistas se 
divide entre São Paulo e NY, e possui obras em 
diversas cidades do mundo como Tóquio, Paris, 
Rio de Janeiro, NY, e claro, São Paulo. 



Nosso jeito de fazer:  

• Nossas casas possuem projetos autorais. A cada nova obra, uma nova idéia e 
uma nova inspiração 

• Fazemos uma “gestão de perto” do início ao fim, controlando custos 
rigorosamente e cumprindo os prazos acordados 

• Planejamos todo o processo, definindo as etapas com os fornecedores  
• Damos um atendimento personalizado ao cliente ao longo de toda a obra e que 

vai além da entrega das chaves 
• Executamos com eficiência, alto padrão de qualidade técnica e atenção a todos 

os detalhes de acabamento que uma residência especial requer

Yellowbrick Houses: muito além de construir casas, realizamos idéias 
e concretizamos sonhos 

Quem somos: 

• Atuamos desde 2009 no mercado de Alphaville, Tamboré e a partir de 2017, 
também na Fazenda Boa Vista 

• Somos apaixonados por arquitetura e nos envolvemos de corpo e alma na 
construção de cada casa. Esse é o diferencial que faz cada imóvel ter 
personalidade e surpreender o cliente. 

• Valorizamos a excelência da execução, na ética e no respeito ao cliente 



Nossas casas possuem projetos únicos, com arquitetura de autor, acabamentos elegantes 
e executados com muito profissionalismo



PORTFÓLIO 

granada 669, alphaconde 
sidney 234, tamboré 2 
granada 183, alphaconde 
bauhínias 763, tamboré 10 
rio claro 237, tamboré 1 
granada 157, alphaconde 
brasil 488, alpha 2 
frança 539, alpha 1 
bauhínias 337, 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 


