






A missão de toda empresa é receber seus clientes com o 

máximo de estilo, conforto e segurança. Aqui a satisfação 

começa no hall de entrada e não termina mais.
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RUA KOESA, KOBRASOL - SÃO JOSÉ / SC
Quem tem visão para negócios com alta rentabilidade logo percebe

que a localização é privilegiada. E, além disso, a assinatura da obra é uma 

verdadeira garantia de um excelente investimento: CIMES.
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Analisar o ambiente é fundamental para 

qualquer negócio. Falando nisso, o Cimes O�ce 

Tower está localizado na mais nobre região do 

Continente, a poucos minutos do centro de 

Florianópolis. Próximo de shopping, instituições 

financeiras, hotel, faculdade, restaurantes e toda 

a infraestrutura de que seu negócio precisa.
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A Sala de Convenções é mais um grande atrativo.

Um espaço orientado para o mercado, com conforto, elegância e moderna infraestrutura.

Mais um diferencial com detalhes exclusivos CIMES.

SALA DE CONVENÇÕES

Lavabo

Copa

ACESSO
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A perspectiva do negócio é uma só: o 

sucesso do seu investimento. O Cimes 

O�ce Tower foi totalmente planejado para 

oferecer amplos espaços de convivência, 

uma área comercial de lojas e ambientes 

comuns verdadeiramente diferenciados.
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PAVIMENTO TIPO

Incorporação nº 122.792 - Cartório de Registro de Imóveis de São José/SC
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ESCRITÓRIOS

Espaços que rendem bons negócios. 
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ESTÚDIOS DE ARTE

Plantas que permitem layouts criativos.
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Salas para profissionais com foco no bem-estar.

Espaços flexíveis para atender às necessidades da sua empresa.

CONSULTÓRIOS

ACESSO
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ELEVADORES
2 elevadores de alta velocidade

GERADOR
Gerador de energia para as áreas comuns

SEGURANÇA
Recepção com controle de acesso e sistema de 

monitoramento por câmeras

ESTACIONAMENTO
Vagas de garagem privativas e estacionamento 

rotativo

FLEXIBILIDADE
Personalização da planta conforme a sua 

necessidade*

SALA DE CONVENÇÕES
Sala com sistema de comunicação audiovisual, 

tratamento acústico, equipada, climatizada e 

decorada

ACABAMENTOS
Fachada totalmente revestida em cerâmica

Vidros refletivos

Acabamento em gesso

Piso porcelanato

CLIMATIZAÇÃO
Infraestrutura para ar-condicionado do tipo split

CONECTIVIDADE
Infraestrutura nas salas para cabeamento 

estruturado, TV a cabo, alarme e interfone

HALL / RECEPÇÃO
Entregue mobiliado, equipado, climatizado e 

decorado

ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
Maio de 2018

* de acordo com o cronograma da obra

MEMORIAL DESCRITIVO



ELEVADORES
2 elevadores de alta velocidade

GERADOR
Gerador de energia para as áreas comuns

SEGURANÇA
Recepção com controle de acesso e sistema de 

monitoramento por câmeras

ESTACIONAMENTO
Vagas de garagem privativas e estacionamento 

rotativo

FLEXIBILIDADE
Personalização da planta conforme a sua 

necessidade*

SALA DE CONVENÇÕES
Sala com sistema de comunicação audiovisual, 

tratamento acústico, equipada, climatizada e 

decorada

ACABAMENTOS
Fachada totalmente revestida em cerâmica

Vidros refletivos

Acabamento em gesso

Piso porcelanato

CLIMATIZAÇÃO
Infraestrutura para ar-condicionado do tipo split

CONECTIVIDADE
Infraestrutura nas salas para cabeamento 

estruturado, TV a cabo, alarme e interfone

HALL / RECEPÇÃO
Entregue mobiliado, equipado, climatizado e 

decorado

ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
Maio de 2018

* de acordo com o cronograma da obra

MEMORIAL DESCRITIVO



ALGUNS DIFERENCIAIS
QUE VALORIZAM SEU INVESTIMENTO

• Região de grande valorização imobiliária

• Localização privilegiada

• Próximo a tudo de que você precisa

• Estacionamento rotativo

• Salas arejadas e bem ensolaradas

• Térreo com lojas e serviços

• Facilidade de transporte urbano
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Todas as imagens e plantas utilizadas neste catálogo são meramente ilustrativas. 
Móveis e decoração apresentados nas plantas e perspectivas não fazem parte do imóvel, exceto os previstos no Memorial Descritivo.

O nome CIMES pode ser traduzido como sinônimo de excelência e qualidade. A cultura da inovação faz parte do DNA da 

empresa, que atua pautada em novos conceitos, ideias e tecnologias construtivas.

A CIMES tem consciência de seu papel perante os seus clientes e a sociedade, por isso projeta e entrega empreendimentos 

visando, acima de tudo, à qualidade de vida e à realização dos sonhos daqueles que confiam na qualidade da construtora.

A proposta da marca é uma só: solidificar seu posicionamento de empresa diferenciada e reconhecida por seu alto padrão de 

qualidade.

BELLAGIOINFINITY TORRES DEL PAINE ACQUA DI MARE

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

www.cimesconstrutora.com.br

INFORMAÇÕES E VENDAS

(48) 3271-4171



Todas as imagens e plantas utilizadas neste catálogo são meramente ilustrativas. 
Móveis e decoração apresentados nas plantas e perspectivas não fazem parte do imóvel, exceto os previstos no Memorial Descritivo.

O nome CIMES pode ser traduzido como sinônimo de excelência e qualidade. A cultura da inovação faz parte do DNA da 

empresa, que atua pautada em novos conceitos, ideias e tecnologias construtivas.

A CIMES tem consciência de seu papel perante os seus clientes e a sociedade, por isso projeta e entrega empreendimentos 

visando, acima de tudo, à qualidade de vida e à realização dos sonhos daqueles que confiam na qualidade da construtora.

A proposta da marca é uma só: solidificar seu posicionamento de empresa diferenciada e reconhecida por seu alto padrão de 

qualidade.

BELLAGIOINFINITY TORRES DEL PAINE ACQUA DI MARE

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

www.cimesconstrutora.com.br

INFORMAÇÕES E VENDAS

(48) 3271-4171




