


Buriti Shopping Parque Cascavel Hipermercado Extra

e Atacadão Açaí







Características: 2 torres – 6 

apartamentos por andar

Subsolo 2 + Subsolo 1 + Térreo + Mezanino 

Lazer e Garagem + 25 pavimentos Tipo

Lazer: Piscinas Adulto e Infantil, 2 Salão 

de festa, 2 Churrasqueira com forno de 

pizza, Sauna, Quadra Esportiva com 

arquibancada, Academia, Playground, Lan 

House, Office, Ducha Car, Lavanderia, 

Lavanderia, Copa, Vestiários para 

funcionários do condomínio, Espaço 

Gourmet, Brinquedoteca e Parque Infantil.

Entrega prevista: Dezembro de  2012



Terá vagas de garagens para os dois 

blocos, escaninhos, 04 elevadores para 

o bloco A, 03 elevadores para o bloco B, 

circulação de veículos, 02 casas de 

bombas, reservatórios inferiores, 02 

escadas enclausuradas e

rampa de acesso.



Terá vagas de garagens para os 2 

blocos, escaninhos, 04 elevadores para 

o bloco A, 03 elevadores para o bloco B, 

circulação de veículos, 02 escadas 

enclausuradas, lavanderia, copa, 

vestiários para funcionários do 

condomínio, medidores de energia, 

rampa de acesso e acesso de veículos.



Terá central de gás, garagens, 

circulação de veículos, local para ducha 

car, escaninhos, guarita, halls, 

passarela, locais

para fitness, lan house, office, sala para 

o condomínio, 02 escadas sociais, 02 

escadas enclausuradas, 04 elevadores 

para o bloco A, 03 elevadores para o 

bloco B, floreiras, local de jardins, vagas 

para visitantes e acesso de veículos.



Terá 02 (dois) salões de festas com copa 

/cozinha, espaço gourmet, sala de jogos, 

02 churrasqueiras com forno de pizza, 

brinquedoteca, varanda, banheiros para 

uso coletivo, banheiros para uso 

privativo nos salões de festas, fitness, 

saunas , parque infantil, piscina com 

raias, piscina infantil, mini quadra de 

esportes, 04 elevadores para o bloco A, 

03 elevadores para o bloco B, 02 

escadas enclausuradas, 02 escadas 

sociais, floreiras, jardins, vagas de 

garagens para os dois blocos, 

escaninhos, rampa e circulação de 

veículos.



Bloco A: composto de 02 halls dos elevadores, 

escada enclausurada, 04 elevadores, 06 

apartamentos por andar, cada um contendo: sala de 

estar/jantar, varanda, 3 quartos, sendo 1 suíte, 

banheiro social, circulação, cozinha, área de serviço.

Bloco B: composto de hall dos elevadores, escada 

enclausurada, 03 elevadores, 06 apartamentos por 

andar, cada um contendo: sala de estar/jantar, 

varanda, 2 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, 

circulação, cozinha, área de serviço.



*Localização

*Proximidade do Parque

*Vias de Acesso Rápido

*Credibilidade da Construtora

*Forma de Pagamento

*Infra-estrutura da região

*Lazer

*Proximidade do Shopping

*Baixo Valor de Condomínio

*Água Individualizada

*Acabamento

*Vista Panorâmica

*Previsão de Entrega Antecipada

*Diversidade do Comércio

*Acesso Rápido à BR 153

































O Lake Tower foi feito sob medida para você e sua família 

viverem em perfeita harmonia. São tantas opções de lazer que 

vai ser divertido escolher uma delas. Com uma atmosfera ideal 

para você viver o ano inteiro de bem com a vida.



*Final 1 – 73,86 m²

*Final 2 – 73,55 m²

*Final 3 – 74,51 m²

*Final 4 – 74,17 m²

*Final 5 – 73,55 m²

*Final 6 – 73,86 m²

Sala com Varanda

Cozinha 

Área de Serviço

Suíte

Quarto 1

Quarto 2

Banheiro Social



*Final 1 – 53,84 m²

*Final 2 – 51,61 m²

*Final 3 – 58,15 m²

*Final 4 – 56,85 m²

*Final 5 – 53,48 m²

*Final 6 – 51,90 m²

Sala com Varanda

Cozinha 

Área de Serviço

Suíte

Quarto 1

Banheiro Social




































