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Compreender suas preferências, prioridades e desafios foi 
essencial para desenvolver um projeto totalmente voltado 
para superar suas expectativas. É isso que faz do BELLAGIO 
um empreendimento único, concebido para quem exige o 
melhor. Uma combinação notável, cercada de facilidades 
para seu total bem-estar.

VOCÊ É O GRANDE DESTAQUE.

Inspirado na cidade italiana de Bellagio, o residencial 
traz a elegância e a exclusividade de uma das mais belas 
regiões da Europa.
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O BELLAGIO reúne todos os adjetivos de um lugar exclusivo. Arquitetura 
contemporânea, espaços inteligentes, sustentabilidade e ótima localização fazem 
dele um empreendimento diferenciado no bairro Floresta, em São José.

MODERNIDADE E ELEGÂNCIA
ESTÃO PRESENTES NESTE PROJETO INOVADOR.

HALL
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Sensor de presença para iluminação
das áreas comuns

Coleta seletiva de lixo

Janelas com persianas

Sanitários de baixa vazão

Captação de água pluvial para limpeza das
áreas comuns e do jardim

Medidores individuais de água, gás
e energia

O sistema de sustentabilidade do 
BELLAGIO foi desenvolvido para valorizar 
a qualidade de vida e gerar mais 
economia. A racionalização dos recursos 
naturais reduz o valor do condomínio, 
possibilitando a redução no consumo 
de água e energia, além de respeitar e 
proteger o meio ambiente.

ATITUDE SUSTENTÁVEL.

ÁREAS COMUNS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

1

2

3

4

5

6

7

Hall Social

Salão de Festas com Espaço Gourmet
e varanda

Brinquedoteca

Playground

Fitness

Piscina adulto e infantil, com raia de
natação e deck molhado

Espaço Zen

12

3

4

5

6

7

Apartamentos de 3 dormitórios, sendo 1, 2 ou 3 suítes

Cobertura com 4 suítes

Áreas de lazer e convivência mobiliadas, equipadas e decoradas

Excelência nos acabamentos

Fachada contemporânea com revestimento parcial de pastilhas de porcelana

Projeto paisagístico e luminotécnico nas áreas comuns

Gerador de energia próprio 

Piso cerâmico nas garagens  

Portaria com sistema interno de segurança e monitoramento por câmeras

Sistema de automação nas portas de acesso ao condomínio

Manta atenuante acústica entre os pavimentos
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Reunir os amigos e a família vai ficar 
muito mais agradável em um ambiente 
amplo,  mobiliado e decorado.

A DIVERSÃO JÁ TEM
ENCONTRO MARCADO.

SALÃO DE FESTAS
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A piscina do BELLAGIO fica na área mais 
tranquila do condomínio, a cobertura.

AQUI A PISCINA FICA 
MAIS PERTO DO SOL.

PISCINA
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FITNESS

Desfrute de uma ótima academia 
equipada e climatizada.
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BRINQUEDOTECA E PLAYGROUND

CRIANÇA QUER LIBERDADE.
AQUI ELAS PODERÃO BRINCAR 
LIVRES E COM SEGURANÇA.
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SACADA 
GOURMET

UM ESPAÇO ESPECIAL PARA
VOCÊ CRIAR MOMENTOS

DELICIOSOS.

O living, projetado para proporcionar 
a integração dos ambientes, dá o tom 
de sofisticação e bem-estar.

MODERNO E CASUAL.

LIVING
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O CONFORTO E A 
EXCLUSIVIDADE QUE 

VOCÊ MERECE.

SUÍTE SUÍTE MASTER
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Piso em porcelanato em todo o apartamento

Ampla sala de estar e jantar 

Sacada gourmet com churrasqueira a carvão, bancada de 

apoio com pia e ponto de TV

Suíte master com sacada 

Lavabo 

Manta atenuante acústica entre os pavimentos

Esquadrias de alumínio branco com persianas e acionamento 

elétrico nas suítes 

Infraestrutura para ar-condicionado do tipo split nas suítes 

e na sala 

Infraestrutura para TV a cabo e cabeamento inteligente para 

inversão dos pontos de TV, telefone e internet 

Infraestrutura para água quente, através de aquecimento a gás 

Chuveiros com acionamento por monocomando 

Medidores individuais de água, gás e energia elétrica

2 vagas na garagem com hobby box

Área privativa: 119,50 m²3Suítes

N

Incorporação nº 108.842 no Cartório de Registro de Imóveis de São José/SC.

A decoração e o mobiliário não fazem parte do imóvel.

Rua O
svaldo C

orreia de Andrade

Rua Durval da Silva

04 06
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Incorporação nº 108.842 no Cartório de Registro de Imóveis de São José/SC.

A decoração e o mobiliário não fazem parte do imóvel.

Piso em porcelanato em todo o apartamento

Ambientes integrados - cozinha, sala e sacada gourmet

Sacada gourmet com churrasqueira a carvão e bancada de 

apoio com pia 

Suítes com sacada 

Manta atenuante acústica entre os pavimentos
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2 vagas na garagem com hobby box

Área privativa: 111,10 m²

3Dormitórios
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2 vagas na garagem com hobby box
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dormitórios e sala 

Infraestrutura para TV a cabo e cabeamento inteligente para 

inversão dos pontos de TV, telefone e internet 

Infraestrutura para água quente, através de aquecimento a gás 
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Espaço gourmet integrado à sala

Ampla sala de estar e jantar 

Suíte master com banheira de hidromassagem

Lavabo 

Terraço descoberto de uso privativo e exclusivo, com SPA e 

lavabo

Piso em porcelanato em toda a área interna do apartamento
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O bairro Floresta é residencial e se destaca pela tranquilidade. 
Além disso, está próximo a pontos importantes para seu dia a 
dia, tais como bancos, escolas, supermercados e Shopping 
Itaguaçu, importante centro de compras e diversão da região.  
Sua localização é estratégica, pois possibilita deslocamento fácil 
para os principais bairros da cidade.

A LOCALIZAÇÃO UNE 
TRANQUILIDADE E PRATICIDADE.

FLORESTA - SÃO JOSÉ
Rua Durval da Silva

Escolas

Bancos

Supermercados Compras
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SUPERAR EXPECTATIVAS É FAZER 
SEMPRE MELHOR.

Está no DNA da CIMES a busca constante pela perfeição. Isso se reflete no 
processo construtivo e no acabamento de suas obras. Os Residenciais 
Acqua di Mare e Torres del Paine são exemplos claros dessa metodologia de 
trabalho. Seus profissionais estão em constante pesquisa, para seguir 
tendências, atender aos anseios das pessoas e entregar empreendimentos 
que superem as expectativas de seus clientes. 

Floresta - São José

Balneário do Estreito - Florianópolis
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FLORESTA     SÃO JOSÉ

Construção e Incorporação

Informações e Vendas

(48) 3271 - 4060

www.cimesconstrutora.com.br

Visite o Hot Site

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


