
CAMPANHA: PARCEIRO PARA TODA OBRA !

Nesta campanha, sua casa térrea medirá  132m², contendo: 
 
cozinha americana, sala de estar e sala de jantar, 2 quartos, 1 banheiro, 1 suíte,
churrasqueira, 1 vaga de garagem e área de serviço. (Prazo de entrega até 14
meses).

QUALIDADE GRUPO G CON EM CADA DETALHE
Bloco semi estrutural para maior qualidade em sua obra, telhado embutido,
teto em placas de gesso e impermeabilização Get Solution Premium que reduz
o barulho da chuva em 98%, sensação térmica em 32%. Acabamento padrão
G Con piso cerâmico 60 x 60, tintas Suvinil, Sherwin Williams ou Coral.

 Projeto de arquitetura: Cortesia.
 Projeto de execução: Cortesia.
 Projeto de iluminação: Cortesia.
 Projeto de Paisagismo: Cortesia.
 Projeto de Piscina: Cortesia.

 

FORMAS DE PAGAMENTO
Entrada: 40% T.A.C: 8,53%
Parcelas com: 1.29% a.m e saldo em até 36 vezes.

Não incluso no orçamento:
Terraplenagem (limpeza do terreno, descarte e aterro).

 

 

VALOR M²: R$ 299.000,00

      
INDICANDO UM AMIGO, ELE FECHANDO O CONTRATO, VOCÊ GANHA:

*CASA MODELO REFERÊNCIA



CAMPANHA: VOCÊ PODE !

VALOR M²: R$ 2.100,00

Nesta campanha, sua casa térrea medirá no mínimo 150 m², contendo: 
 
cozinha americana, sala de estar e sala de jantar, 2 quartos, 1 banheiro, 1 suíte,
varanda gourmet, 1  vaga de garagem e área de serviço. (Prazo de entrega até
14 meses).

QUALIDADE GRUPO G CON EM CADA DETALHE
Bloco semi estrutural para maior qualidade em sua obra, telhado embutido,
teto em placas de gesso e impermeabilização Get Solution Premium que reduz
o barulho da chuva em 98%, sensação térmica em 32%. Acabamento padrão
G Con piso cerâmico 60 x 60, tintas Suvinil, Sherwin Williams ou Coral.

OPCIONAIS
Projeto de arquitetura: R$ 27,00 m².
Projeto de execução: R$ 35,00 m².
Projeto e execução de iluminação: em led em todos ambientes R$ 6.400,00.
Projeto e execução de Paisagismo: R$ 60,00 m² área total permeável.
Projeto e execução de Piscina: R$ 1.400,00 m³.

 
FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada: 40%      T.A.C: 8,29%
Parcelas com: 1.19% a.m e saldo em até: 48 vezes.

 
Não incluso no orçamento:
Terraplenagem (limpeza do terreno, descarte e aterro).

*CASA MODELO REFERÊNCIA



CAMPANHA: CASA PRONTA EM ATÉ 180 DIAS ÚTEIS

VALOR M²: R$ 2.500,00

Nesta campanha, sua casa térrea medirá no mínimo 150 m², contendo:
 
Cozinha conceito aberto, sala de estar, sala de jantar, 2 quartos, 1 banheiro, 1
suíte com closet, varanda gourmet, 2  vagas de garagem e área de serviço.
(Prazo de entrega até 180 dias úteis).

QUALIDADE GRUPO G CON EM CADA DETALHE
Bloco semi estrutural para maior qualidade em sua obra, telhado embutido,
teto em placas de gesso e impermeabilização Get Solution Premium que reduz
o barulho da chuva em 98%, sensação térmica em 32%. Acabamento padrão
G Con piso cerâmico 60 x 60, tintas Suvinil, Sherwin Williams ou Coral.

OPCIONAIS
Projeto de arquitetura: R$ 30,00 m².
Projeto de execução: R$ 35,00 m².
Projeto e execução de iluminação: em led em todos ambientes: R$
6.400,00.
Projeto e execução de Paisagismo: R$ 60,00 m² área total permeável.
Projeto e execução de Piscina: R$ 1.400,00 m³.

 
FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada: 50% T.A.C: 8%
Parcelas com: 0.99% a.m e saldo em até: 24 vezes.

 
Não incluso no orçamento:
Terraplenagem (limpeza do terreno, descarte e aterro).
 

*CASA MODELO REFERÊNCIA



CAMPANHA: FACILITY  SEM ENTRADA

VALOR M²: R$ 3.050,00

Nesta campanha, sua casa térrea medirá no mínimo 140 m², contendo: 
 
Cozinha conceito aberto, sala de estar, sala de jantar, 03 quartos, 1 banheiro, 1
suíte, churrasqueira, 2 vagas de garagem e área de  serviço com lavabo.
(Prazo de entrega em 24 ou 36 meses).

QUALIDADE GRUPO G CON EM CADA DETALHE
Bloco semi estrutural para maior qualidade em sua obra, telhado embutido,
teto em placas de gesso e impermeabilização Get Solution Premium que reduz
o barulho da chuva em 98%, sensação térmica em 32%. Acabamento padrão
G Con piso cerâmico 60 x 60, tintas Suvinil, Sherwin Williams ou Coral.

OPCIONAIS
Projeto de arquitetura: R$ 35,00 m².
Projeto de execução: R$ 40,00 m².
Projeto e execução de iluminação: em led em todos ambientes: R$
7.400,00.
Projeto e execução de Paisagismo: R$ 70,00 m² área total permeável.
Projeto e execução de Piscina: R$ 1.700,00 m³.

 

FORMAS DE PAGAMENTO
Entrada: 0% T.A.C: 8,73%
Parcelas com: 1.59% a.m e saldo em até: 100 vezes.

Não incluso não orçamento:
Terraplenagem (limpeza do terreno, descarte e aterro).

 

 

*CASA MODELO REFERÊNCIA



CAMPANHA: VERÃO COM PISCINA

VALOR M²: R$ 3.200,00

Nesta campanha, a piscina  é por nossa conta. 
 
Sua casa medirá no mínimo 180 m², podendo ser térrea ou sobrado, contendo:
cozinha conceito aberto integrada à varanda gourmet, sala de estar, sala de
jantar com pe direito alto,  lavabo, 02 quartos, 1 banheiro, 2 suíte com closet,
garagem para 02 carros e área de serviço com banheiro. (Prazo de entrega
24 meses).

QUALIDADE GRUPO G CON EM CADA DETALHE
Bloco semi estrutural para maior qualidade em sua obra, telhado embutido,
teto em placas de gesso e impermeabilização Get Solution Premium que reduz
o barulho da chuva em 98%, sensação térmica em 32%, com 10 anos de
garantia em impermeabilização. Acabamento padrão G Con pisos 60 x 60,
tintas Suvinil, Sherwin Williams ou Coral.

OPCIONAIS
Projeto de arquitetura: R$ 25,00 m²:
Projeto de execução: R$ 30,00 m².
Projeto e execução de iluminação: em led em todos ambientes: R$
7.400,00.
Projeto e execução de Paisagismo: R$ 50,00 m² área total permeável.
Projeto e execução de Piscina: Cortesia medindo 5x2,50x1,40 = 17,50m³

 FORMAS DE PAGAMENTO
Entrada: 40% T.A.C: 8%
Parcelas com: 1.19% a.m e saldo em até: 100 vezes.

Terraplenagem (limpeza do terreno, descarte e aterro).

 
Não incluso no orçamento:

 

*CASA MODELO REFERÊNCIA



CAMPANHA: PREMIUM

VALOR M²: R$3.600,00

Nesta campanha,  sua casa medirá no mínimo 180 m², podendo ser térrea
ou sobrado, contendo: 
 
Cozinha conceito aberto integrada à varanda gourmet com banheiro, sala de
estar e jantar integrado ao jardim de inverno e lareira,  lavabo, 02 quartos, 1
banheiro, 1 suíte com closet, 1 suíte master com hidromassagem e closet,
garagem para 04 carros e área de serviço. (Prazo de entrega 24 meses).

QUALIDADE GRUPO G CON EM CADA DETALHE

OPCIONAIS

FORMAS DE PAGAMENTO
Entrada: 30% T.A.C: 8%
Parcelas com: 0.99% ao mês. Saldo em até: 100 vezes.
 
Não incluso no orçamento:
Terraplenagem (limpeza do terreno, descarte e aterro)

Bloco semi estrutural para maior qualidade em sua obra, telhado embutido,
teto em placas de gesso e impermeabilização Get Solution Premium que reduz
o barulho da chuva em 98%, sensação térmica em 32%, com 10 anos de
garantia em impermeabilização. Fino acabamento padrão G Con pisos 60 x
60, tintas Suvinil, Sherwin Williams ou Coral.

Projeto de arquitetura: Cortesia. 
Projeto de execução: R$ 27 m² .
Projeto e execução de iluminação: em led em todos ambientes: R$
8.600,00.
Projeto e execução de Paisagismo: R$ 13.000,00 m² área total permeável.
Projeto e execução de Piscina: R$ 1.400,00 m³.

 

*CASA MODELO REFERÊNCIA



CAMPANHA: IMPÉRIUS

VALOR M²: R$ 4.050,00

Nesta campanha,  sua casa medirá no mínimo 200 m², podendo ser
térrea ou sobrado, contendo: 
 
Cozinha ampla conceito aberto com despensa, integrada à varanda gourmet
com banheiro, sala de estar e jantar integrado ao jardim de inverno e lareira, 
 lavabo, 02 quartos com closet, 1 banheiro, 2 suíte com closet, 2 suíte master
com hidromassagem piso aquecido e lareira  em todos quartos  e closet, ofurô,
garagem para 04 carros e área de serviço. (Prazo de entrega 24 meses).

QUALIDADE GRUPO G CON EM CADA DETALHE

OPCIONAIS

FORMAS DE PAGAMENTO
Entrada: 40% T.A.C: 8%
Parcelas com: 0.99% a.m e saldo em até: 100 vezes.

Terraplenagem (limpeza do terreno, descarte e aterro).

 
Não incluso no orçamento:

 

Bloco semi estrutural para maior qualidade em sua obra, telhado embutido,
teto em placas de gesso e impermeabilização Get Solution Premium que reduz
o barulho da chuva em 98%, sensação térmica em 32%, com  10 anos de
garantia em impermeabilização. Fino acabamento padrão G Con pisos 60 x
60, tintas  Suvinil,  Sherwin williams ou Coral.
 

Projeto de arquitetura: Cortesia. 
Projeto de execução: Cortesia.
Projeto e execução de iluminação: em led em todos ambientes; R$
7.400,00.
Projeto e execução de Paisagismo; R$ 45,00 m² área total permeável.
Projeto e execução de Piscina; R$ 1.400,00 m³.

 

*CASA MODELO REFERÊNCIA


