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Um lugar para contemplar a vida
e projetar um futuro de muitas possibilidades.

Viver aqui é um privilégio.



Rua Heronildes José da Silva, esquina
com Rua Rudolpho Jacob Schaeffer,

Floresta, São José/SC

Rua Heronildes José da Silva



Hall de Entrada, sofisticado e atemporal.
A elegância das cores sóbrias lhe dá boas-vindas.

O EMPREENDIMENTO

Entrega do empreendimento: Agosto/2022

Apartamentos de 4 dormitórios, podendo ser 2 suítes e 2 demi-suítes, ou 3 suítes, sendo uma Master com closet

Apartamentos de 3 suítes com banheiro e sacada de serviço

Apartamentos de 3 dormitórios, sendo 1 suíte

2 ou 3 vagas de garagem com hobby box de 3,00 m²

Áreas de lazer e convivência entregues mobiliadas, equipadas, decoradas e climatizadas 

Piscina com raia de natação no ático com espaço Zen  

Fachada com detalhes em pastilhas e vidros espelhados nas sacadas

Excelência nos acabamentos

Projeto paisagístico e luminotécnico nas áreas comuns com iluminação em LED

Sistema de aquecimento solar para água quente nos apartamentos

Gerador de energia para o condomínio

Manta atenuante acústica entre os pavimentos

Áreas comuns monitoradas com câmeras e portas com controle de acesso eletrônico



SUSTENTABILIDADE
A racionalização dos recursos naturais garante economia e possibilita

redução do consumo de água e energia, além de respeitar e proteger o meio  ambiente.

Cuidar do nosso planeta Terra significa proteger a nossa casa. 

Sistema de aquecimento
solar para água quente

nos apartamentos

Persianas
nas suítes e
dormitórios

Iluminação com sensores
de presença nas áreas comuns

e lâmpadas de LED

Captação da água pluvial
para a limpeza das garagens

e irrigação do jardim

Bacia sanitária
com sistema de descarga

"dual flush"

Hidrômetros
individuais

Coleta seletiva
de lixo



Áreas de lazer e convivência. Projeto que estimula o convívio.
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Hall de Entrada

Salão de Festas
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Piscina no ático. Aqui conforto e diversão estão em alta. 



Salão de Festas social com capacidade para 60 pessoas.



HOME THEATER - SALÃO DE FESTASLOUNGE EXTERNO - SALÃO DE FESTAS



ESPAÇO GOURMET



ACADEMIA



SALA DE JOGOS



BRINQUEDOTECA

PLAYGROUND



Felicidade é aproveitar cada minuto que você passa em casa. 



SACADA GOURMET



Integração e praticidade na combinação dos três ambientes: sacada, sala e cozinha.



Suíte Master com closet. Aqui seu sonho de conforto, requinte e espaço se torna realidade.



SUÍTE 3SUÍTE 2



HOME OFFICELAVABO



2 ou 3 vagas de garagem + hobby box de 3,00 m²

Porta de entrada com fechadura eletrônica

Piso porcelanato no apartamento e vinílico nas suítes, home office e circulação

Sacada gourmet com churrasqueira a carvão

Suíte master com 16,46 m²

Home office

Lavabo

Sacada e banheiro de serviço

Infraestrutura para TV e ar condicionado split nas suítes e sala

Infraestrutura para água quente nas suítes e cozinha

Persiana com acionamento elétrico nas suítes

3 SUÍTES

Apartamentos 401 a 1601 / Área privativa de 140,75 m²

Rua Heronildes José da Silva
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2 ou 3 vagas de garagem + hobby box de 3,00 m²

Porta de entrada com fechadura eletrônica

Piso porcelanato no apartamento e vinílico nas suítes e circulação

Sacada gourmet com churrasqueira a carvão

Suíte master de 16,53 m² com sacada

Lavabo

Infraestrutura para TV e ar condicionado split nas suítes e sala

Infraestrutura para água quente nas suítes e cozinha

Persiana com acionamento elétrico nas suítes

2 SUÍTES + 2 demi-suítes

Apartamentos 402 a 1602 / Área privativa de 135,95 m² OPÇÃO 1
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2 ou 3 vagas de garagem + hobby box de 3,00 m²

Porta de entrada com fechadura eletrônica

Piso porcelanato no apartamento e vinílico nas suítes, circulação e home office

Sacada gourmet com churrasqueira a carvão

Suíte master de 23,80 m² com closet

Lavabo

Infraestrutura para TV e ar condicionado split nas suítes e sala

Infraestrutura para água quente nas suítes e cozinha

Persiana com acionamento elétrico nas suítes

3 SUÍTES

Apartamentos 402 a 1602 / Área privativa de 135,95 m² OPÇÃO 2

Rua Heronildes José da Silva
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2 vagas de garagem + hobby box de 3,00 m²

Porta de entrada com fechadura eletrônica

Piso porcelanato no apartamento e vinílico na suíte, dormitórios e circulação

Sacada gourmet com churrasqueira a carvão

Infraestrutura para TV e ar condicionado split na suíte, dormitórios e sala

Infraestrutura para água quente nos banheiros e cozinha

Persiana com acionamento elétrico na suíte e dormitórios

3 dormitórios, sendo 1 SUÍTE

Apartamentos 403 a 1603 / Área privativa de 96,25 m²

Rua Heronildes José da Silva
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2 ou 3 vagas de garagem + hobby box de 3,00 m²

Porta de entrada com fechadura eletrônica

Piso porcelanato no apartamento e vinílico nas suítes e circulação

Sacada gourmet com churrasqueira a carvão

Suíte master de 16,51 m² com sacada

Lavabo

Infraestrutura para TV e ar condicionado split nas suítes e sala

Infraestrutura para água quente nas suítes e cozinha

Persiana com acionamento elétrico nas suítes

2 SUÍTES + 2 demi-suítes

Apartamentos 404 a 1604 / Área privativa de 137,40 m² OPÇÃO 1

Rua Heronildes José da Silva
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2 ou 3 vagas de garagem + hobby box de 3,00 m²

Porta de entrada com fechadura eletrônica

Piso porcelanato no apartamento e vinílico nas suítes, circulação e home office

Sacada gourmet com churrasqueira a carvão

Suíte master de 23,80 m² com closet

Lavabo

Infraestrutura para TV e ar condicionado split nas suítes e sala

Infraestrutura para água quente nas suítes e cozinha

Persiana com acionamento elétrico nas suítes

3 SUÍTES

Apartamentos 404 a 1604 / Área privativa de 137,40 m² OPÇÃO 2

Rua Heronildes José da Silva
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2 ou 3 vagas de garagem + hobby box de 3,00 m²

Porta de entrada com fechadura eletrônica

Piso porcelanato no apartamento e vinílico nas suítes e circulação

 Sacada gourmet com churrasqueira a carvão

Suíte master de 16,51 m² com sacada

Lavabo

Infraestrutura para TV e ar condicionado split nas suítes e sala

Infraestrutura para água quente nas suítes e cozinha

Persiana com acionamento elétrico nas suítes

2 SUÍTES + 2 demi-suítes

Apartamentos 405 a 1605 / Área privativa de 142,75 m² OPÇÃO 1

Rua Heronildes José da Silva
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2 ou 3 vagas de garagem + hobby box de 3,00 m²

Porta de entrada com fechadura eletrônica

Piso porcelanato no apartamento e vinílico nas suítes, circulação e home office

Sacada gourmet com churrasqueira a carvão

Suíte master de 23,80 m² com closet

Lavabo

Infraestrutura para TV e ar condicionado split nas suítes e sala

Infraestrutura para água quente nas suítes e cozinha

Persiana com acionamento elétrico nas suítes

3 SUÍTES

Apartamentos 405 a 1605 / Área privativa de 142,75 m² OPÇÃO 2

Rua Heronildes José da Silva
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1 ou 2 vagas de garagem + hobby box de 3,00 m²

 Porta de entrada com fechadura eletrônica

Piso porcelanato no apartamento e vinílico na suíte, dormitórios e circulação

Sacada gourmet com churrasqueira a carvão

Infraestrutura para TV e ar condicionado split na suíte, dormitórios e sala

Infraestrutura para água quente nos banheiros e cozinha

Persiana com acionamento elétrico na suíte e dormitórios

3 dormitórios, sendo 1 SUÍTE

Apartamentos 406 a 1606 / Área privativa de 101,20 m²

Rua Heronildes José da Silva
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Rua Heronildes José da Silva, esquina
com Rua Rudolpho Jacob Schaeffer,

Floresta, São José/SC

O privilégio de viver em
um lugar tranquilo e perto de tudo

é fundamental na hora
de escolher onde você vai morar.

Praça do Floresta

Rua Rudolpho Jacob Schaeffer

Fort Atacadista Kobrasol

Cassol Mat. de Construção

Shopping ItaguaçuEmpresarial Terrafirme

Fort Atacadista Barreiros

Hospital UNIMED

BR-101

Correios

Via Expressa

Padaria Blumenau

Av. Ivo Reis Montenegro

Res.
Torres del

Paine

Belvedere

plantão
de vendas
Belvedere

Res.
Bellagio



Excelente localização.

O Floresta é um bairro que ainda preserva a tranquilidade e um jeito acolhedor de cidade pequena,
da feirinha com produtos naturais à uma agradável pracinha para as crianças brincarem. 

O bairro possui uma localização estratégica com acesso fácil aos principais bairros da cidade e próximo
a bancos, escolas, supermercados e ao Shopping Itaguaçu, importante centro de compras e lazer da região. 

RestaurantesSupermercados Bancos

Cafés e padariasLojasEscolas



BELVEDERE.
Um lugar para contemplar a realização do seu grande sonho.



Registro de Incorporação nº 135.169 - Cartório de Registro de Imóveis de São José/SC. Todas as imagens e plantas utilizadas neste catálogo são meramente ilustrativas. Móveis e decoração apresentados nas plantas não fazem parte do imóvel, exceto os previstos no Memorial Descritivo.

PA Projetos - Projeto Arquitetônico - Paulo José de Almeida - CAU A52870-6 - Arquiteto e Urbanista
Calli Arquitetura - Projetos: Fachada, Interiores e Paisagismo - Silvana Margarin CAU A39829-2 e Rafael Caramori CAU A44762-5

INFORMAÇÕES E VENDAS

EMPREENDIMENTOS COM A QUALIDADE CIMES

(48) 3065-1155 www.cimesconstrutora.com.br(48) 99174-7555

Floresta, São JoséBalneário do Estreito, Florianópolis Floresta, São José Estreito, Florianópolis Kobrasol, São José Campinas, São José

O que nos inspira.

Somos movidos pela excelência em criar espaços de bem-estar. 

Você e sua família vão realizar o sonho de morar em um lugar que 

oferece uma experiência grandiosa de viver perfeitamente integra-

do ao seu estilo de vida.

Nossos engenheiros e arquitetos estudam os mínimos detalhes 

para lhe entregar plantas com soluções inteligentes que tornem os 

ambientes agradáveis para se viver melhor.

Alta tecnologia e materiais escolhidos com exclusividade estão 

presentes em todos os ambientes deste grande empreendimento. 

É isso que leva a CIMES a ser uma empresa que faz diferente e cada 

vez melhor. 
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