
Nobreza, requinte e grandeza num projeto único.



Requinte e claridade nos ambientes internos da casa.



Venha viver em grande estilo.



Sofisticação presente nos mínimos detalhes



Uma Jóia exclusiva, que nos remete

 ao Palácio de Versalhes 

Detalhes que fazem toda a diferença

- Localizada na área mais nobre 

  de Alphaville: Tambore III 

- 2900m² de terreno e 2300 m² 

  de área construída, contendo quatro 

  pavimentos riquíssimos em

  detalhes. 

- Living amplo que acomoda 

  de três a quatro ambientes, sala 

  intima com lareira, sala de  almoço, 

  escritório, sala de reuniões e sala de

  musica com detalhes em granito no 

  piso, definindo a localização para 

  um piano de cauda. Todas as janelas 

  possuem vidros bisotados. 

- Pé direito duplo em parte do living. 

- Ampla adega. 

- Quatro pavimentos atendidos por

 elevador.  

- Piso em mármore Crema Marfil,

  trazendo requinte e claridade aos

  ambientes internos da casa.

- Escadaria em mármore branco 

  tasso/grego, bem como balaústres

  do corrimão. 

- Dormitórios com assoalho de 

  madeira, tornando os ambientes

  acolhedores.

- Total de oito dormitórios, sendo

  cinco suítes, todas com 

  hidromassagem, das quais três são

  avarandadas.

- Sala íntima entre os três dormitórios 

  localizado no 3  pavimento. 

- Dormitórios do 3  pavimento 

  com sistema de controle remoto

  para administrar abertura das janelas.

- Ampla área de mezanino entre

  as suítes, no 2  pavimento.

- Cozinha planejada com bancada central

- Dependêcia de serviço e dois quartos, 

  saleta, dois banheiros e cozinha além de 

  acomodação para motorista na garagem.

- Garagem coberta para seis veículo.

- Dois salões de festas, com propostas 

  diferentes.

- Duas piscinas. Para crianças com 

  cascata e para adultos com visualização

  da área interna através da  sala de 

  fitness.

- Sauna seca e úmida. Vestiários masculino

 e feminino. Sala de fitness com acesso

 exclusivo exclusivo à suíte master.

- Paisagismo configurado em estilo francês,

  com diversas topiarias ( espécies com

  podas esculturais) floríferas e fonte. Com 

  sistema de irrigaçao rain bird.

- Pirâmides decorativa em vidro localizada 

  no jardim, com a proposta de trazer 

  claridade ao salão de festas.

- Telhas importadas da espanha.

- Aquecimento de água à gás      
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