A soma dos seus melhores momentos

Qual é a cor da felicidade?
A cor de um sorriso?
Ou quem sabe de um desejo, de um abraço, de uma conquista?
Se pararmos para pensar, as cores podem preencher nossa vida.
E existe uma delas que é a soma de tudo, uma cor que poderia
trazer em si toda a nossa história de vida.
E é justamente a cor que influenciou nosso empreendimento.
O branco. Ele traz a iluminação de que tanto precisamos para
sair de tempos tão difíceis.
O branco é a soma de todas as cores. E o nosso
empreendimento, Blanc 260, é também uma soma.
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.
Seja bem-vindo à soma de desejos, conquistas, de tudo aquilo
que você sempre planejou conseguir.
Seja bem-vindo à soma dos seus melhores momentos.

Luiz Othon

Apenas 34 unidades residenciais.
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, com 3 vagas.
Lazer completo.

Fachada poderá ser alterada de acordo com poder público.

Imagem ilustrativa da fachada noturna

Blanc 260
é mais

Imagem ilustrativa da fachada embasamento
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Imagem ilustrativa aérea da piscina

Área aquática com piscina
climatizada, com raia e borda
infinita, deck molhado, hidro
aquecida e piscina infantil, tudo
cercado por um paisagismo
exuberante.

Apartamentos

Imagem ilustrativa da fachada de fundos

Apartamento Tipo 1 e 3
Opção com suíte ampliada
e cozinha aberta

Apartamento Tipo 1 e 3
2º ao 9º pavimento
Área privativa - 139,45 m2

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

Notas:
Imagem ilustrativa com layout, decoração e acabamentos sugeridos para a decoração da unidade.
As cotas são medidas de eixo a eixo das paredes.
A área total indicada na planta é privativa, ou seja, tomada pelas linhas externas da fachada e das divisas com as
áreas comuns e pelos eixos das paredes divisórias entre apartamentos, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT.
Os acabamentos a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo.
Esta planta poderá sofrer alterações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
Poderá haver variação em ambas e cores da fachada em função do pavimento e coluna. Verificar imagens de fachada e maquete.

Notas:
Imagem ilustrativa com layout, decoração e acabamentos sugeridos para a decoração da unidade.
As cotas são medidas de eixo a eixo das paredes.
A área total indicada na planta é privativa, ou seja, tomada pelas linhas externas da fachada e das divisas com as
áreas comuns e pelos eixos das paredes divisórias entre apartamentos, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT.
Os acabamentos a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo.
Esta planta poderá sofrer alterações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
Poderá haver variação em ambas e cores da fachada em função do pavimento e coluna. Verificar imagens de fachada e maquete.
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Apartamento Tipo 1 e 3
Opção com sala ampliada
e cozinha aberta com ilha

Apartamento Tipo 1 e 3
Opção com cozinha fechada

Com variação W.C. / despensa / lavabo

Com variação W.C. / despensa / lavabo

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

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

Notas:
Imagem ilustrativa com layout, decoração e acabamentos sugeridos para a decoração da unidade.
As cotas são medidas de eixo a eixo das paredes.
A área total indicada na planta é privativa, ou seja, tomada pelas linhas externas da fachada e das divisas com as
áreas comuns e pelos eixos das paredes divisórias entre apartamentos, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT.
Os acabamentos a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo.
Esta planta poderá sofrer alterações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
Poderá haver variação em ambas e cores da fachada em função do pavimento e coluna. Verificar imagens de fachada e maquete.

Notas:
Imagem ilustrativa com layout, decoração e acabamentos sugeridos para a decoração da unidade.
As cotas são medidas de eixo a eixo das paredes.
A área total indicada na planta é privativa, ou seja, tomada pelas linhas externas da fachada e das divisas com as
áreas comuns e pelos eixos das paredes divisórias entre apartamentos, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT.
Os acabamentos a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo.
Esta planta poderá sofrer alterações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
Poderá haver variação em ambas e cores da fachada em função do pavimento e coluna. Verificar imagens de fachada e maquete.
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Apartamento Tipo 1 e 3
Opção com cozinha aberta

Apartamento Tipo 2 e 4
2º ao 9º pavimento
Área privativa - 139,45 m2

W.C. / despensa

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

Notas:
Imagem ilustrativa com layout, decoração e acabamentos sugeridos para a decoração da unidade.
As cotas são medidas de eixo a eixo das paredes.
A área total indicada na planta é privativa, ou seja, tomada pelas linhas externas da fachada e das divisas com as
áreas comuns e pelos eixos das paredes divisórias entre apartamentos, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT.
Os acabamentos a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo.
Esta planta poderá sofrer alterações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
Poderá haver variação em ambas e cores da fachada em função do pavimento e coluna. Verificar imagens de fachada e maquete.

Notas:
Imagem ilustrativa com layout, decoração e acabamentos sugeridos para a decoração da unidade.
As cotas são medidas de eixo a eixo das paredes.
A área total indicada na planta é privativa, ou seja, tomada pelas linhas externas da fachada e das divisas com as
áreas comuns e pelos eixos das paredes divisórias entre apartamentos, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT.
Os acabamentos a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo.
Esta planta poderá sofrer alterações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
Poderá haver variação em ambas e cores da fachada em função do pavimento e coluna. Verificar imagens de fachada e maquete.
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Apartamento 1 e 2
Opção de interligação
com variação de cozinha aberta
2º ao 9º pavimento
Área privativa - 278,90 m2

Sala
Varanda
Imagem ilustrativa da sala ampliada do apartamento 901

As folhas de correr das esquadrias foram retiradas em caráter ilustrativo e serão entregues conforme projeto aprovado.

Notas:
Imagem ilustrativa com layout, decoração e acabamentos sugeridos para a decoração da unidade.
As cotas são medidas de eixo a eixo das paredes.
A área total indicada na planta é privativa, ou seja, tomada pelas linhas externas da fachada e das divisas com as
áreas comuns e pelos eixos das paredes divisórias entre apartamentos, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT.
Os acabamentos a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo.
Esta planta poderá sofrer alterações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
Poderá haver variação em ambas e cores da fachada em função do pavimento e coluna. Verificar imagens de fachada e maquete.
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Imagem ilustrativa da fachada de fundos

Coberturas
lineares

Apartamento 1 e 2
10º pavimento
Área privativa - 283,21 m2

Completo
Exclusivo
Imagem ilustrativa da sala da cobertura 1001

Notas:
Imagem ilustrativa com layout, decoração e acabamentos sugeridos para a decoração da unidade.
As cotas são medidas de eixo a eixo das paredes.
A área total indicada na planta é privativa, ou seja, tomada pelas linhas externas da fachada e das divisas com as
áreas comuns e pelos eixos das paredes divisórias entre apartamentos, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT.
Os acabamentos a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo.
Esta planta poderá sofrer alterações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
Poderá haver variação em ambas e cores da fachada em função do pavimento e coluna. Verificar imagens de fachada e maquete.
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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 máquinas + telhado
Número de unidades por pavimento:

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.

4 unidades iguais e rebatidas no pavimento tipo e 2 unidades de cobertura linear
Loja:
Térreo + jirau de 80,28 m²
Apartamentos:
32 unidades de 4 quartos, sendo 3 suítes de 139,45 m² (+ unidade de interligação com duas
entradas; 5 quartos, sendo 3 suítes de 278,90 m²)
Cobertura linear:
2 unidades de 4 suítes de 283,21 m²
Tipologia das unidades:
35 unidades, sendo 32 apartamentos + 2 coberturas lineares + 1 loja (térreo)
Número de elevadores:
2 elevadores
Número de vagas:
71 vagas para automóveis, sendo 1 vaga para a loja, 2 vagas para cada unidade e 3 vagas para
cada cobertura. 35 vagas para o bicicletário.
Projeto arquitetônico:
Larq Arquitetura e Planejamento
Projeto de interiores das áreas comuns:
Maena design conecta
Projeto de paisagismo das áreas comuns:
Hanazaki Paisagismo
Projeto de segurança e automação:
Casa do Futuro
Realização e incorporação:
Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário
Assessoria imobiliária:
To Be Inc.
Portus

Assessoria imobiliária

Realização e incorporação

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.

