
Park Brasil
Residence

Você em harmonia com seu lar



Park Brasil
Residence

Torre Única

15 Andares

4 apartamentos/andar

3 Opções de Plantas

Jardins planejados

Estacionamento no
subsolo

Maior segurança:

Áreas comuns entregues
equipadas e decoradas

2 elevadores

Guarita com eclusa

em cada apartamento
Fechadura Biométrica

para deficientes físicos
Acessibilidade



O segredo de viver bem é
viver em harmonia com o seu lar.



Piscina Adulto e
infantil

Deck Seco e
Molhado



Campo Gramado

Diversão e descanso
com a segurança de um estilo

de vida único, liberdade.

Playground

Espaço Zen



Espaço Gourmet

Salão de Jogos

Fitness



Aqui no Park brasil,
famílias se unem para viver

conectadas

com o bem-estar.

Seu endereço é aqui.



Sala de Estar

e Sala de Jantar



Suíte Master



Área Total do Park Brasil

2.690 m²

Térreo

Lounge

Playground

Salão de Festas

Espaço zen

Fitness

Espaço Gourmet

Piscina adulto e infantil

Deck seco e molhado

Campo gramado

Salão de jogos



Planta tipo 1 - 96m²

Planta tipo 2 - 93m²

Planta tipo 3 - 85m²

Park Brasil
Residence

3 Opções de Plantas

3 suítes
(sendo 1 reversível)

ampla sala de estar
e jantar

2 vagas de garagem

varanda

área de serviço
com wc

Wc Social



Av. Dedé Brasil esquina com Rua Equador

Educação

Supermercados

Restaurantes

Shoppings e centros comerciais

Farmácias e Hospitais

Academias

Comodidade e praticidade para você

Localização



Visite nosso Estande 

Construção e Incorporação

www.gruporci.com.br

85 3036.1010

Projeto arquitetônico

Park Brasil
Residence

Av. Dedé Brasil esquina com Rua Equador

O PARK BRASIL 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 entregues

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.
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