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Seu tempo vale cada momento.



Conheça o seu novo endereço

ABSOLUT CONDOMINIUM

O bairro Aldeota é um dos melhores
bairros para se morar. É um bairro bem estruturado

com escolas, hospitais, shoppings, restaurantes,
centros comerciais, bancos, centros de estética

e beleza, entre vários outros serviços,
tudo pertinho de você.

Morar com toda essa comodiadade
não é coincidência, é que pensamos mais

em você, na sua família e no tempo de viver
muitos momentos juntos. 

Imagine um condomínio onde a vida prática está
totalmente interligada com o conforto,

estilo de vida moderno e em absoluta segurança.
Visualize uma localização perfeita para

a rapidez e agilidade que você precisa no seu dia a dia.

O ABSOLUT CONDOMINIUM está situado numa
das áreas mais nobres da cidade, bairro Aldeota,

um dos melhores bairros para se morar
bem estruturado com escolas, hospitais, shoppings,

restaurantes, centros comerciais, bancos
 centros de estética e beleza, entre vários outros

serviços, tudo pertinho de você.

Morar com toda essa comodidade não é
coincidência, é que pensamos mais em você,

na sua família e no tempo de viver
muitos momentos juntos.

No ABSOLUT CONDOMINIUM
seu tempo vale cada momento.

ABSOLUT
CONDOM IN IUM



23 andares

Torre única

Um lugar absoluto
para morar.

2 aptos/andar
Elevadores individuais

Estacionamento
com 2 subsolos

Arquitetura Moderna

Área de lazer completa

Acabamento nobre

Área verde

Maior segurança:

Guarita com eclusa

em cada apartamento
Fechadura Biométrica



ABSOLUT
CONDOM IN IUM

Viver no ABSOLUT é aproveitar todo o tempo para fazer
o que gosta, para você e com a sua família.
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Sauna molhada

Piscina Adulto com Raia

Piscina Infantil

Deck Seco e Molhado



Sala de JogosSalão de festas

No ABSOLUT Condominium, os momentos
ganham mais vida e muito mais espaço.

>

>

>



Recepção

>

Dê um passo para ser feliz.

Fitness, Sala de Estudos,
Espaço Kids e Home Cinema

Entre no ABSOLUT e conheça



Playground Espaço Kids

Felicidade de criança é poder brincar todo tempo.



Home Cinema

Sala de estudo

Fitness

Lounge Bar



Living

Varanda

Seu tempo vale cada momento
para viver feliz com a sua família. 
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Suíte Master



4 Suítes 
(sendo 1 Master e 1 reversível)

Varanda Gourmet

Sala de Estar e Jantar Área de serviço

2 ou 3 vagas na garagem150 m²

Planta do Apartamento

Área privativa de



Térreo Implantação

Mezanino

Playground

Home Cinema

Espaço Kids

Sala de Estudo

Fitness

Piscina com Raia e Deck

Salão de festas

Lounge bar

Recepção

Sala de jogos

Campo gramado

Sauna

Deck Seco

Deck Molhado

Estacionamento

Área comum
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Av. Pe. Antônio Tomás

Rua Vicente Linhares

Av. Antônio Sales

A
v.

 D
es

em
ba

rg
ad

or
 M

or
ei

ra

A
v.

 S
en

ad
or

 V
irg

ílio
 T

áv
or

a

Ru
a 

Ba
rb

os
a 

de
 F

re
ita

s

Ru
a 

Le
on

ar
do

 M
ot

a

Rua Carolina Sucupira

ABSOLUT
CONDOM IN IUM

ABSOLUT
CONDOM IN IUM

Localização
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Vendas: 85 3036.1010

www.gruporci.com.br

Visite o Stand
Rua Vicente Linhares, 631 - Aldeota

O ABOSLUT CONDOMINIUM tem incorporação registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob o número R7/24.980, conforme dispões a Lei número. Os imóveis, objetos,
materiais de acabamento e itens não constantes do projeto aprovado e do memorial de incorporação registrado em cartório são meramente ilustrativos e não serão entrgues

com o imóvel. Por se tratar de material impresso, as imagens podem não retratar fielmente as cores, brilhos e reflexos dos materiais presentes no projeto.

Construção e Incorporação Projeto Arquitetônico


