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MUDANÇA FACILITADA
As amplas escadas, que já estão nos acabamentos finais, 
facilitarão a deslocação dos móveis para as suas novas 
casas.





ESTILO E ELEGÂNCIA  
NO HALL
Já é possível ver os acabamentos finais do hall de 
entrada dos apartamentos, O bloco 6 já foi finalizado e os 
blocos 5 e 4 passam por finalização nos próximos dias. 





Seguimos com as instalações dos equipamentos no bloco 6, 
enquanto os blocos 4 e 5 encontram-se finalizados.

COZINHAS 
PLANEJADAS









PENTHOUSES 
GANHAM FORMA.

O pavimento encontras-se concluído 
e seguimos com a instalação da 
iluminação e pintura final.

ESTACIONAMENTO



As estruturas de paredes e 
tetos das penthouses 

avançam para a sua 
finalização e nas próximas 

semanas será iniciada a 
etapa interna de 

construção.





RUA 
PAVIMENTADA

A infraestrutura da rua já se 
encontra concluída e começaram os 

trabalhos de pavimentação. Nos 
próximos dias os passeios e a 

estrada estarão prontos para os 
acessos ao Vila Viva. 









Em breve as penthouses 
estarão prontas para receber 

os acabamentos finais de 
pintura e a instalações de 

roupeiros e cozinhas.

PENTHOUSES EM 
FASE FINAL











SALÃO DE FESTAS
Um salão para conviver e receber sem precisar contratar 
um espaço fora de casa. Esse local é perfeito para as 
festas que os futuros moradores irão realizar.





TERRAÇOS 
O revestimento da parede dos terraços já está em 
conclusão. Os futuros moradores vão poder aproveitar  
este belo espaço ao ar livre.







A estrutura da portaria já está 
concluída e segue com o revestimento 
interior e exterior.

PARA RECEBER BEM



PROMOÇÃO
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