
O melhor sentido de viver bem.



Na vida, estamos sempre buscando o melhor para o nosso bem-estar, 

viver com mais qualidade de vida e estar num ambiente onde a felicidade seja completa. 

Foi esse desejo de bem viver que inspirou a RCI Construções e Incorporações

a criar o Reserva Florence Condominium. Um projeto que conta com uma moderna

infraestrutura arquitetônica, planejada para quem procura viver um estilo de vida

com mais conforto e segurança.

O empreendimento tem uma completa e ampla área de lazer para que você e sua família 

desfrute os bons momentos da vida.



bem-estar.
Um projeto de



Guarita com Eclusa

16 pavimentos-tipo Arquitetura Moderna

2 Opções de Planta

4 Apartamentos por pavimento-tipo

2 ou 3 Vagas de garagem Área de Lazer completa

Um empreendimento com:

Localizado no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, o Reserva Florence Condominium é um empreendimento

que agrega lazer, comodidade e estar bem num lugar só, no seu lar.



Piscina e Sauna

Aproveite os melhores
momentos e viva bem

todos os dias.

Sauna



Deck Seco

Um ambiente agradável para receber amigos, familiares e aproveitar cada instante para celebrar a vida. 

V ocê merece ser feliz! 
Estar com quem a gente gosta é um 
bom motivo para comemorar.



Espaço Zen



Campo de Futebol



Trilha de Caminhada



Cada ambiente do Reserva Florence é uma verdadeira demonstração de dedicação

e carinho para receber bem as pessoas do seu convívio.

Um empreendimento onde o bom gosto é essencial.

Salão de Festas



Com a agitação do dia a dia, ter tempo para treinar é privilégio. Pensando nisso, desenvolvemos um espaço 

fitness equipado para que você possa cuidar da sua forma sem sair de casa.

Fitness

O melhor sentido de viver bem é ter 
mais qualidade de vida e saúde.



Sala de Jogos

Sala de Videogame

Quadra de Squash

Kids Room



Vista da Área de Lazer



Ent re e fique à vont ade.
No Reserva Florence Condominium, sua família tem mais espaço para ser 

feliz. São duas opções de planta de um projeto pensado para o seu conforto, 

comodidade e lazer.

Sinta-se em casa !

Esse é o melhor sentido da vida: viver bem.



Sala de Jantar



Sala de Estar
A cada amanhecer, um sorriso 
enche seu lar de alegria.



Suíte Master
Suíte Master



120m² e 118m²
Área Privativa

Plantas Apartamento Tipo

3 Suítes (sendo 2 reversíveis) Varanda

Sala de Estar e Jantar Área de Serviço

2 ou 3 Vagas de garagem
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Com todos esses pontos de referência, você tem muito mais do 
que soluções para o dia a dia. 

Você tem praticidade. Rua NS, N˚65 - Bairro Eng. Luciano Cavalcante

LOCALIZAÇÃO
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www.gruporci.com.br

Projeto ArquitetônicoConstrucão e Incorporacão

Em atenção aos artigos da Lei 8.078/9 do Código do Consumidor, informamos que todas as imagens e fotos deste impresso são de caráter meramente ilustrativo.  
Somente farão parte do imóvel os equipamentos e materiais constantes no Memorial Descritivo.

Rua NS 8, N˚ 65 - Eng. Luciano Cavalcante

Informações e Vendas: 85 3036.1010


