Diferenciais das
Unidades Privativas

RUA ASSUNÇÃO
Um lugar reservado de Botafogo. Uma rua
tranquila e sem muito tráfego. Um lugar central,
que passou por transformação, foi revitalizado
e hoje tem restaurantes, supermercados, bares
descolados e é perto de hospital, shoppings
e escolas.

Todas as plantas foram pensadas para proporcionar uma
vida de exclusividade e sofisticação, e serão entregues com:
• Portas de correr sem trave intermediária em grandes
vãos, permitindo maior entrada de luz natural e
valorizando a vista.
• Fechamento de cortina de vidro na varanda da sala e
da suíte.
• Varanda gourmet fechada, com bancada com cuba
e churrasqueira a gás, e infraestrutura completa para
ar-condicionado.
• Lavabo design com acabamentos diferenciados.

Imagem ilustrativa do embasamento

• Tomadas com USB na sala e nos quartos.

Ficha técnica
Endereço: Rua Assunção, 260
Área do terreno: 1.160,76 m²

Área construída: 9.549,33 m²

Nome do condomínio: Blanc 260

Tipo de empreendimento: Residencial Multifamiliar
Nome do edifício: Blanc 260
Número de pavimentos:

Acesso + jirau + pavimento garagem + puc + 2º ao
9º pavimento + cobertura (10º pavimento) + casa de

Tipologia das unidades:
35 unidades, sendo 32 apartamentos + 2 coberturas
lineares + 1 loja (térreo)

71 vagas para automóveis, sendo 1 vaga para a loja,

• Infraestrutura para instalação de aquecedor a gás de
passagem, com ponto de água quente nos chuveiros, na
cuba dos banheiros e na cozinha.
• Medidores de energia, água e gás individuais.
• Coberturas lineares entregues com bancada e cuba,
churrasqueira a carvão, deck de madeira e piscina
revestida de cerâmica.
• Previsão para instalação de aquecimento nas piscinas
das coberturas.

Apartamento Tipo 1 e 3

2 vagas para cada unidade e 3 vagas para cada
cobertura. 35 vagas para o bicicletário.

2º ao 9º pavimento
Área privativa - 139,45 m2

Projeto arquitetônico:
Larq Arquitetura e Planejamento

4 unidades iguais e rebatidas no pavimento tipo

Projeto de paisagismo das áreas comuns:

Maena design conecta

e 2 unidades de cobertura linear

Hanazaki Paisagismo

Térreo + jirau de 80,28 m²

Casa do Futuro

32 unidades de 4 quartos, sendo 3 suítes de 139,45 m²

Realização e incorporação:

Projeto de segurança e automação:

Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário

5 quartos, sendo 3 suítes de 278,90 m²)

Assessoria imobiliária:

2 unidades de 4 suítes de 283,21 m²

Portus

Cobertura linear:

• Todos os apartamentos entregues com bancada
em granito na cozinha e na área de serviço, e tanque inox
embutido.

Número de vagas:

Número de unidades por pavimento:

(+ unidade de interligação com duas entradas;

• Unidades com banheiro canadense com ventilação
natural.

2 elevadores

Projeto de interiores das áreas comuns:

Apartamentos:

• Infraestrutura de Wi-Fi nas unidades.

• Infraestrutura completa para instalação de
ar-condicionado do tipo split na sala, nos quartos
e na varanda.

Número de elevadores:

máquinas + telhado

Loja:

• Fechadura inteligente, com senhas programáveis na
porta de acesso.

• Infraestrutura para instalação de máquina de
lavar louça.

To Be Inc.
Assessoria imobiliária:

Realização e incorporação:

Imagem ilustrativa da vista da varanda do apartamento 901
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My Choice
O My Choice é um programa que vai ajudar você a escolher outras opções de planta e acabamento para seu apartamento. Sempre é importante lembrar que, ao escolher as
opções de planta e acabamento junto ao Incorporador durante a obra, sua unidade será executada segundo os melhores padrões de qualidade do mercado, sem acréscimo
de custo, dentro do prazo de obra e, o mais importante, com toda a garantia que a construtora oferece ao imóvel. Você receberá um e-mail avisando sobre o período em que
o site ficará aberto para que possa fazer suas escolhas com bastante tranquilidade. Será por meio dele que você poderá formalizar suas opções de planta e acabamento.

Nota legal
Todas as imagens e ilustrações dispostas, incluindo objetos, obras de arte e esculturas, são meramente ilustrativas, preliminares e sujeitas a alteração, com sugestões de
decoração e paisagismo, sendo que todos os detalhamentos de decoração, móveis, pisos, objetos, obras de arte e esculturas, equipamentos e acabamentos que farão parte
deste empreendimento constam do projeto de decoração e do memorial descritivo que será assinado pelo cliente adquirente. Todos os móveis, objetos, pisos, rodapés,
molduras, sancas e alguns pontos de iluminação das áreas privativas estão dentro dos parâmetros comerciais e servem somente como sugestões de decoração, não
integrando o imóvel comercializado. Fica reservado o direito do incorporador de alterar as especificações deste material publicitário, prevalecendo sempre o disposto no
contrato assinado pelas partes. A incorporação imobiliária do empreendimento foi registrada na matrícula n. 69.517 do Livro Registro Geral do 3º Ofício de Registro de Imóveis
do Rio de Janeiro/RJ.

A soma dos seus melhores momentos

Diferenciais do Projeto

Masterplan
da área de lazer

Apenas 34 unidades
residenciais.

O Blanc 260 é a soma de espaço, iluminação,
design e natureza com uma nova arquitetura
pensada para você e sua família estarem cercados
de um estilo único. Uma nova atmosfera.

32 unidades tipo de
4 quartos, sendo 3 suítes
de 139,45 m2, com 2 vagas.
2 coberturas lineares
de 4 suítes de 283,21 m2,

• Depósito privativo para cada unidade. Um espaço para
você armazenar objetos de que não precisa no dia a dia
e deixar a casa mais organizada.

com 3 vagas.
Lazer completo.

• Lugar reservado para guardar compras e encomendas.
Um espaço criado para aumentar o conforto e a
segurança dos moradores.

Diferenciais das
Áreas Comuns
Segurança + Tecnologia
• Sistema de circuito fechado de TV (CFTV) digital de última
tecnologia, com monitoramento e gravação 24h.
• Pulmão de segurança com sistema de controle de acesso de
pedestres com cadastramento de usuários.
• Controle de acesso de veículos por sensores e/ou cartões.
• Controle de acesso das áreas comuns por sensores e/ou
cartões.
• Controle de acesso por agendamento para salas do
coworking e gourmet.
• Sistema de segurança perimetral infravermelho.
• Sistema de detecção e alarme de fumaça em pontos
estratégicos.
• Previsão para Wi-Fi nas áreas de convivência.*
• Infraestrutura para sistemas de supervisão predial.
• Condomínio preparado para implantação de sistemas de
portaria remota.

Área de convivência e bem-estar com parte
externa e interna, e paisagismo que ressalta
a presença da natureza em cada detalhe.
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• Se locomover de forma eficiente e sustentável nunca foi tão
fácil, com bicicletário para bikes manuais e elétricas, além de
previsão de ponto de recarga para carros híbridos na garagem.

Conforto + Eficiência
• Fachada 100% revestida, decoração clara, com utilização
de brises, proporcionando menor custo de manutenção.
• Sistema de reaproveitamento da água da chuva para
irrigação.
• Medidas para eficiência energética, visando melhorar o
uso das fontes de energia por meio do dimensionamento
correto das instalações energéticas, uso de lâmpadas
de LED, otimização e controle da iluminação, e melhor
aproveitamento das condições de iluminação natural.
• Iluminação inteligente nas garagens por meio de circuito
independente.
• Preparado para sistema de coleta seletiva.
• Lixeiras seletivas na área comum.
• Torneiras e misturadores com arejadores e válvulas
economizadoras de água.
• Uso de bacias sanitárias com duplo acionamento.

Cuidado + Sustentabilidade
• Fachada única, inovadora, com treliça metálica para
sustentar o crescimento das trepadeiras.

• Fechadura eletrônica no acesso às unidades.

• Paisagismo diferenciado, com foco na vegetação nativa
e valorização da flora carioca, necessitando de menos
manutenção.

Praticidade + Modernidade

• Espaço de jardinagem especial destinado ao cuidado e à
manutenção das trepadeiras, localizado nos pavimentos de
garagem.

• Infraestrutura para internet wireless em toda a área comum
(entrega do roteador sem o provedor).
• Sistema de ar-condicionado do tipo split na portaria,
no Espaço Gourmet, no Home Office, na academia e na
brinquedoteca.
• Infraestrutura para instalação de ponto coletivo de recarga
para carro elétrico. Previsão de três pontos, um em cada
pavimento de garagem.

O paisagismo ocupa lugar de
destaque no projeto, somando a
racionalidade da arquitetura ao
natural da vegetação.

Completo + Exclusivo
• Área de lazer completa, entregue equipada e mobiliada
conforme projeto de decoração e paisagismo.
• Espaço Gourmet entregue com TV.
• Piscina com borda infinita, climatizada com spa aquecido.
• Depósito privativo para cada unidade.

* O Wi-Fi dependerá de contratação de link de internet por parte do condomínio.

• Espaço Delivery para guardar compras e encomendas.

Imagem ilustrativa da fachada do Blanc 260

Fachada poderá ser alterada de acordo com poder público.

Imagem ilustrativa da piscina

