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Piso Térreo



Piso Superior



Quadro de áreas

Térreo área interna coberta                   387,78m² 

Superior área interna coberta            267,85m²

Terraço descoberto                                  196,20m² 

Terraço coberto  236,08m²

Piscina                                                       163,69m²

Garagem                                                   77,76m²

Casa de máquinas                                   55,92m²

Total                                                         1.385,28m²

TERREO

SUBSOLO

SUPERIOR



Bela localização 

• 3.333 m² de terreno

• 1.385 m² de construção

• Lote de esquina

• Vista para o laranjal

Arquitetura com charme

• Projeto de FGMF Arquitetos

Qualidade garantida 

• Garantia de 5 anos da Yellowbrick

• Documentação 100% regularizada

• 6 suítes espaçosas com terraço + Home Office

• Suíte Master com closet e banho ele/ela

• Área intima com piso de madeira cumaru 

• Sala de estar, jantar e home theater 

• Terraço e sala de estar com piso em granito

• Varanda gourmet coberta

• Piscina com fundo infinito e prainha 

• Banhos com bancada em mármore branco

• Sauna, spa e jacuzzi externa

• Cozinha com ilha, e lavanderia com bancada em pedra branca 

• Lavabo, despensa, depósito e bicicletário

• Janelas Piso-teto em alumínio, e portas de madeira em laca branca

• Dependências do caseiro

• Garagem coberta para 4 vagas 

Todos os acabamentos foram cuidadosamente 
escolhidos pelo escritório FGMF

Principais características do projeto
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FGMF

Há mais de 15 anos, a FGMF Arquitetos, do trio Fernando 
Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigo Marcondes Ferraz, já 
sabiam onde queriam 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 a 
FGMF como um dos 30 escritórios de arquitetura mais 
promissores e vanguardistas do mundo. Internacionalmente, 
seus projetos foram publicados em mais de 20 países, como 
Estados Unidos, Alemanha, China, Itália, Índia, Coréia e 
Espanha.

Desde a fundação, já são mais de 81 premiações.



Casa Granada, 2013  - Nitsche Arquitetos

Casa Granada II, 2016 - Arq Rodrigo LatorreFo
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QUEM SOMOS

12 anos de experiência em 
incorporação de residências de 
alto padrão

Mais de 30 obras no portfolio

expertise em engenharia e gestão 
de obra

atuação em alphaville, tamboré
fazenda boa vista, quinta da 
baroneza e laranjeiras

Yellowbrick Houses



Casa Granada, 2013  - Nitsche ArquitetosCasa YB2, 2020, - Studio Arthur Casas

Glass Haus,2020 - FGMF
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NOSSO JEITO

valorizamos a arquitetura contemporânea e 
surpreendente com projetos autorais

fazemos uma gestão com “olhar do dono” do 
início ao fim, controlando custos
rigorosamente

planejamos detalhadamente todo o 
processo, e nosso compromisso com 
prazos é inquestionável

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 aos mínimos 
detalhes de acabamento

Yellowbrick Houses



Casa Granada 1 - Nitsche ArquitetosCasa Esmeralda - Rodrigo LatorreCasa França - Nitsche ArquitetosCasa Granada 2 - Rodrigo Latorre 

Casa Bauhínias 2 - FGMF Casa Granada 3– Gálvez & MártonCasa YB – Studio Arthur Casas

Casa Sidney – Studio Arthur Casas

Casas de arquitetura autoral, acabamentos elegantes e execução com 
muito profissionalismo da equipe da Yellowbrick Houses

Casa Laranjeiras – Bernardes Arquitetura

Casa Cássias – Olegario de Sá Casa RJJ – Rodrigo Latorre

Casa FNQ – Rodrigo Latorre

Casa Jasmins – Rodrigo Latorre

Casa Aroeira – FGMF

Casa Ipê – Triptyque Casa Jatobá – Gui MattosCasa Oiti – Studio Arthur Casas

Casa Brasil - Nitsche Arquitetos  

Glass Haus – FGMF  

Casa Bauhinias 1 - Rodrigo Latorre 



CONTATO

av sagitário, 138 sala 615, torre city
alphaville barueri SP brasil

tel 011 4191-5702 | 4191-6330

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

@yellowbrickhouses

PORTFÓLIO

Alphaville, SP
casa jasmins, alpha 1
casa guaimbê, alpha 2
casa cassias, tamboré 10
casa das palmeiras, alpha 2
casa sidney, tamboré 2
casa RJJ, tamboré 1
casa RGC, alphaplus
casa FNQ, tamboré 1
casa YB, alphaconde
casa granada 3, alphaconde
casa bauhínias 2, tamboré 10
casa rio claro, tamboré 1
casa granada 2, alphaconde
casa brasil, alpha 2
casa frança, alpha 1
casa bauhinias 1, tamboré 10
casa esmeralda, alpha 9
casa granada 1, alphaconde
casa diamantina, alphasítio
casa pantanal, alphasítio
casa coimbra, alphaconde

Fazenda Boa Vista, SP
glass haus, quadra H lote 10
glass haus, quadra H lote 11
glass haus, quadra I lote 4
glass haus, quadra I lote 5
glass haus, quadra L lote 12
casa oiti, quadra Q, lote 5

Quinta da Baroneza, SP
casa aroeira, quadra N, lote 1
casa ipê, quadra N, lote 5
casa jatobá, quadra N, lote 9

Condomínio Laranjeiras, RJ
casa laranjeiras, quadra 13, lote 14


