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Parque Ibirapuera

A P O U COS PASS OS D O
PA R Q U E I B I R A P U E R A .
O PRIZMA PARAÍSO fica a 5 minutos do
Parque Ibirapuera, um dos melhores parques
urbanos do mundo.

Parque Ibirapuera

A E XC LUSIVI DAD E
DE APENAS UM
A P A R TA M E N T O
P O R AN DAR .

Perspectiva ilustrada da Portaria*

ENDEREÇO:

FICHA TÉCNICA

Rua Manuel da Nóbrega, 498 – Paraíso
APARTAMENTOS:
4 dormitórios ou 3 suítes
170 M2
3 VAGAS
TOTAL DE UNIDADES:
18
ÁREA DO TERRENO:
1.148,10 m2
TORRE ÚNICA
1 UNIDADE POR ANDAR:
2 elevadores, sendo um social com hall privativo
e controle biométrico e outro de serviço.
ÁREAS COMUNS:
/ Portaria blindada

/ Espaço gourmet integrado ao lounge externo
/ Brinquedoteca integrada ao playground
/ Fitness com equipamentos
/ Piscina climatizada integrada ao lounge e solário
com vista para o jardim contemplativo
(Floresta de Bolso)
/ Bicicletário
ARQUITETURA:
Luiz Eduardo Oliveira
DECORAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS:
Carlos Rossi
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PAISAGISMO:
Ricardo Cardim
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TORRE ÚNICA
FACHADA CONTEMPORÂNEA

Perspectiva ilustrada da Fachada*
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Perspectiva artística. A vegetação que aparece nas imagens está com porte adulto.
O porte da vegetação será atingido após alguns anos da entrega do empreendimento.

1. Acesso Social
2. Acesso de Serviço
3. Entrada de Veículos
4. Portaria

6. Hall Social

8,00

Escala Gráfica

13. Playground

15. Lounge Externo do Espaço Gourmet

8. Fitness com equipamentos

4,00

11. Solário

14. Espaço Gourmet

7. Hall de Serviço

2,00

10. Lounge da Piscina e Floresta de Bolso

12. Brinquedoteca

5. Praça de Chegada

00

9. Piscina Climatizada

12,00

Bicicletário no 1º Subsolo

N

ESPAÇO GOURMET

Perspectiva ilustrada do Espaço Gourmet**

LOUNGE EXTERNO

Perspectiva ilustrada do Lounge Externo**

BRINQUEDOTECA

Perspectiva ilustrada da Brinquedoteca**

FITNESS

Perspectiva ilustrada do Fitness**

PISCINA CLIMATIZADA
COM SOLÁRIO, LOUNGE
E FLORESTA DE BOLSO

Perspectiva ilustrada da Piscina Climatizada**

Perspectiva ilustrada do Hall**

HALL SOCIAL

4 D O R M S . | 170 M 2
PL AN TA PA D RÃO

Banhos com iluminação
e ventilação natural

Tratamento acústico no contrapiso dos
dormitórios, sala e circulações sociais

Circulação íntima
com rouparia

Caixilhos dos dormitórios com
persianas de enrolar motorizadas
e propriedades acústicas

Banho da suíte master
com cuba dupla

Hall social privativo e elevador
com controle de acesso por biometria
Tratamento acústico
nas tubulações hidráulicas

Infraestrutura para
instalação de
ar-condicionado
nos dormitórios e sala
Living integrado ao terraço,
que será entregue nivelado

Infraestrutura
para automação

Amplo espaço
para armários

Cozinha com iluminação e
ventilação natural integrada
ao terraço gourmet

Cuba dupla preparada
para instalação de triturador

Infraestrutura para
aspiração central

Local para máquina
de ar-condicionado

Tomadas USB
nos dormitórios

Forro de gesso
em todos os ambientes

Os móveis, boxes de vidro para banheiros e objetos de decoração têm dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de aquisição. A unidade será entregue conforme Memorial Descritivo. As medidas internas são de
face a face das paredes, de acordo com o projeto da prefeitura e estão sujeitas a variações em decorrência
da execução e dos acabamentos a serem utilizados. O formato e dimensões das louças sanitárias, cubas e
bancadas são apenas referências, podendo sofrer alterações. Os acessórios de produção ou equipamentos e
materiais de uso cotidiano são apenas elementos de decoração e não fazem parte do contrato de aquisição.

APARTAMENTO
LIVING & GOURMET

Perspectiva ilustrada do Living & Gourmet***

APARTAMENTO
LIVING

Perspectiva ilustrada do Living***

3 S U Í T E S | 170 M 2
COZINHA INTEGR A DA
Banhos com iluminação
e ventilação natural

Tratamento acústico no contrapiso dos
dormitórios, sala e circulações sociais

Circulação íntima
com rouparia

Caixilhos dos dormitórios com
persianas de enrolar motorizadas
e propriedades acústicas

Banho da suíte
master com
cuba dupla

Elevador com controle de acesso
por biometria
Tratamento acústico
nas tubulações hidráulicas

Infraestrutura para
instalação de
ar-condicionado
nos dormitórios e sala
Living integrado ao terraço,
que será entregue nivelado

Amplo espaço
para armários

Infraestrutura
para automação

Cozinha com iluminação e
ventilação natural integrada
ao terraço gourmet

Cuba dupla preparada
para instalação de triturador

Infraestrutura para
aspiração central

Local para máquina
de ar-condicionado

Tomadas USB
nos dormitórios

Forro de gesso
em todos os ambientes

Os móveis, boxes de vidro para banheiros e objetos de decoração têm dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de aquisição. A unidade será entregue conforme Memorial Descritivo. As medidas internas são de
face a face das paredes, de acordo com o projeto da prefeitura e estão sujeitas a variações em decorrência
da execução e dos acabamentos a serem utilizados. O formato e dimensões das louças sanitárias, cubas e
bancadas são apenas referências, podendo sofrer alterações. Os acessórios de produção ou equipamentos e
materiais de uso cotidiano são apenas elementos de decoração e não fazem parte do contrato de aquisição.

3 S U Í T E S | 170 M 2
COZ INHA F ECH A DA
Banhos com iluminação
e ventilação natural

Tratamento acústico no contrapiso dos
dormitórios, sala e circulações sociais

Circulação íntima
com rouparia

Caixilhos dos dormitórios com
persianas de enrolar motorizadas
e propriedades acústicas

Banho da suíte
master com
cuba dupla

Elevador com controle de acesso
por biometria
Tratamento acústico
nas tubulações hidráulicas

Infraestrutura para
instalação de
ar-condicionado
nos dormitórios e sala

Living integrado ao terraço,
que será entregue nivelado

Amplo espaço
para armários

Infraestrutura
para automação

Cozinha com iluminação e
ventilação natural integrada
ao terraço gourmet

Cuba dupla preparada
para instalação de triturador

Infraestrutura para
aspiração central

Local para máquina
de ar-condicionado

Tomadas USB
nos dormitórios

Forro de gesso
em todos os ambientes

Os móveis, boxes de vidro para banheiros e objetos de decoração têm dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de aquisição. A unidade será entregue conforme Memorial Descritivo. As medidas internas são de
face a face das paredes, de acordo com o projeto da prefeitura e estão sujeitas a variações em decorrência
da execução e dos acabamentos a serem utilizados. O formato e dimensões das louças sanitárias, cubas e
bancadas são apenas referências, podendo sofrer alterações. Os acessórios de produção ou equipamentos e
materiais de uso cotidiano são apenas elementos de decoração e não fazem parte do contrato de aquisição.

3 D O R M S . | 170 M 2
BAN H OS S EN H O R E S E N H O R A
Banhos com iluminação
e ventilação natural

Tratamento acústico no contrapiso dos
dormitórios, sala e circulações sociais

Banho da suíte master
com cuba dupla

Caixilhos dos dormitórios com
persianas de enrolar motorizadas
e propriedades acústicas

Hall social privativo e elevador
com controle de acesso por biometria
Tratamento acústico
nas tubulações hidráulicas

Infraestrutura para
instalação de
ar-condicionado
nos dormitórios e sala

Living integrado ao terraço,
que será entregue nivelado

Amplo espaço
para armários

Infraestrutura
para automação

Cozinha com iluminação e
ventilação natural integrada
ao terraço gourmet

Cuba dupla preparada
para instalação de triturador

Infraestrutura para
aspiração central

Local para máquina
de ar-condicionado

Forro de gesso
em todos os ambientes

Tomadas USB
nos dormitórios

Os móveis, boxes de vidro para banheiros e objetos de decoração têm dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de aquisição. A unidade será entregue conforme Memorial Descritivo. As medidas internas são de
face a face das paredes, de acordo com o projeto da prefeitura e estão sujeitas a variações em decorrência
da execução e dos acabamentos a serem utilizados. O formato e dimensões das louças sanitárias, cubas e
bancadas são apenas referências, podendo sofrer alterações. Os acessórios de produção ou equipamentos e
materiais de uso cotidiano são apenas elementos de decoração e não fazem parte do contrato de aquisição.

2 S U Í T E S | 170 M 2
SALA D E BANH O
Banhos com iluminação
e ventilação natural

Tratamento acústico no contrapiso dos
dormitórios, sala e circulações sociais

Caixilhos dos dormitórios com
persianas de enrolar motorizadas
e propriedades acústicas

Banhos da suíte master
com cuba dupla

Elevador com controle de acesso
por biometria

Tratamento acústico
nas tubulações hidráulicas

Infraestrutura para
instalação de
ar-condicionado
nos dormitórios e sala

Living integrado ao
terraço, que será
entregue nivelado

Infraestrutura
para automação

Amplo espaço
para armários

Cozinha com iluminação e
ventilação natural integrada
ao terraço gourmet

Cuba dupla preparada
para instalação de triturador

Infraestrutura para
aspiração central

Local para máquina
de ar-condicionado

Forro de gesso
em todos os ambientes

Tomadas USB
nos dormitórios

Os móveis, boxes de vidro para banheiros e objetos de decoração têm dimensões comerciais e não fazem parte
do contrato de aquisição. A unidade será entregue conforme Memorial Descritivo. As medidas internas são de
face a face das paredes, de acordo com o projeto da prefeitura e estão sujeitas a variações em decorrência
da execução e dos acabamentos a serem utilizados. O formato e dimensões das louças sanitárias, cubas e
bancadas são apenas referências, podendo sofrer alterações. Os acessórios de produção ou equipamentos e
materiais de uso cotidiano são apenas elementos de decoração e não fazem parte do contrato de aquisição.

INSTITUCIONAL

Uma empresa que desde a sua fundação, há mais de 50 anos, vem aliando solidez e inovação
para realizar seus produtos com design e altíssimo padrão de acabamento, pensando em
cada detalhe, da concepção à entrega.

Ao longo de sua história, a Lucio sempre privilegiou a qualidade de seus projetos, desde
os materiais escolhidos até a incansável busca pelas melhores localizações, tudo para
confirmar o compromisso de fazer projetos DESIGNED BY LUCIO. São mais de 2.200.000
m2 construídos e em construção, o equivalente a 8.000 unidades vendidas, muitas delas
em empreendimentos que se tornaram cases no mercado imobiliário. Uma empresa que
sempre prezou pelo alto nível no relacionamento com os clientes, parceiros, investidores.
Atitudes que demonstram a transparência e a dedicação de uma marca com a grande
responsabilidade de realizar com excelência.

Visite o site e conheça todos os produtos que fazem parte dessa história.

lucio.com.br

INTERMEDIAÇÃO:

REALIZAÇÃO:

Registro do Memorial de Incorporação sob R.01, na matrícula nº 18.871, de 20/9/2017. Patrimônio de Afetação averbado na matrícula nº 118.871, sob Av. 02, em 20/9/2017. Informações preliminares sujeitas a alterações.
Empreendimento sujeito a eventual prorrogação de 180 dias no prazo de entrega, nos termos da Lei nº 4591/64. Material exclusivo de uso interno da Lucio. Imagens ilustrativas. A vegetação que aparece nas imagens
está com porte adulto, que será atingido após alguns anos da entrega do empreendimento. *Perspectiva artística. **Perspectiva artística. Os acessórios de produção ou equipamentos e materiais de uso cotidiano, como
louças, garrafas, toalhas, livros etc. são meramente ilustrativos e não fazem parte do contrato de aquisição. ***Perspectiva artística do apartamento decorado. Os móveis, revestimentos de piso e parede, sancas decorativas,
luminárias, painéis, armários etc. são meramente ilustrativos e não fazem parte do contrato de aquisição.

