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SEGURANÇA
PARA SUA
FAMÍLIA
Condomínio

fechado, 
acesso eletrônico, 

monitoramento 
por câmeras,

 rua tranquila, 
uma das melhores 

localizações
da cidade

Fill up the registration form below to
join the annual charity event

REGISTRATION

No Piazza Navona
você encontra a

 tranquilidade para
 viver com qualidade,

 priorizando o bem estar
da sua família



229M2 • 412M2
área total

LOCALIZAÇÃO
PRIVILEGIADA

Residências exclusivas
 em área nobre 

no bairro Jardim Social,
 próximo ao Bosque Portugal. 

Tudo o que você procura
 para sua família em um dos
melhores bairros da cidade.

BAIRRO RESIDENCIAL
COM COMPLETA

INFRAESTRUTURA
 

No condomínio Piazza Navona, 
você desfruta da tranquilidade 

de morar em um bairro
residencial, tranquilo e

arborizado, com acesso
 a toda estrutura comercial 

que precisa para viver
 com qualidade.

Chegar facilmente ao 
supermercado, farmácia, 

posto de gasolina, escolas,
restaurantes e padarias 
é um benefício de quem

 mora nesse bairro especial. 
Economizar em deslocamento

 e tempo é priorizar o bem estar 
da sua família.



AGENDE UMA VISITA
(41) 98700-3452 - 3018-5991

RESIDENCIAS EXCLUSIVAS

Rua Joáo Angely,155 - Jardim Social
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QUALIDADE
CONSTRUTIVA

EM CADA M 
Todos os detalhes

cuidadosamente pensados,
 desde a entrada do

condomínio até o último
centímetro construído 

de cada residência.
 

No condomínio residencial 
Piazza Navona, você

encontra qualidade em
todos os materiais

utilizados, pisos, portas,
esquadrias e acabamentos

de primeira linha.
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 Portas TRADA - Produzidas com
matérias-primas selecionadas e

tecnologia de ponta.
 As portas Trada prezam pela

qualidade, durabilidade, sofisticação,
design e segurança em cada

ambiente.
 

Porta entrada:
 Linha Prime pmx Pivotante

Portas internas:
 Linha Prime Giro

MATERIAIS DE 
PRIMEIRA LINHA

 

 
Esquadrias ALUMAIS -  as esquadrias

em alumínio anodizado e na cor
branca traduzem modernidade

 e leveza ao ambiente.
 

Esquadrias da linha GOLD e nas
suítes, persianas automatizadas.
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Pias em SILESTONE - modernidade e
elegancia nos banheiros.

modelo esculpido 
Ref - white storm

Metais MEBER nos banheiros
monocomando do chuveiro e
torneiras

Ref. modelo Axion Slim 2879/C52

 
 Revestimentos ELIANE

 a sua escolha:
 

Piso em porcelanato retificado
com dimensões de até 1mx1m

Ref - Adhara PO
 

Revestimento das paredes dos
banheiros com dimensões até

1,20x0,60m
Ref - Pulpis crema PO

MATERIAIS DE 
PRIMEIRA LINHA
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A possibilidade de escolher
os revestimentos internos
que mais combinam
com sua personalidade
é mais um diferencial do
Piazza Navona.

 
 As escadas completam o ambiente.

Imponentes, ganham lugar de
destaque, com degraus largos em
mármore Crema Marfil importado. 

Os corrimões,`a sua escolha,
 podem ser em vidro ou aço inox. 

 
 
 
 
 

MATERIAIS DE 
PRIMEIRA LINHA



ÁREA ÚTIL 229M  - 412M
Arquitetura contemporânea,

residências exclusivas, ótimo
dimensionamento dos espaços,

plantas diferenciadas
 muito bem distribuídas. hall de entrada

living para 2 a 3 ambientes
cozinha integrada

área de serviço
churrasqueira a carvão

3 suítes e estar íntimo
ático, jardim e quintal

garagem coberta
 

2 2



PIAZZA
NAVONA

 

CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL



AGENDE UMA VISITA
(41) 98700-3452 
(41) 3018-5991

CONSTRUTORA
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