Quando formas orgânicas
se chocam com linhas precisas,
surge uma intrigante combinação.

UM ENDEREÇO EXCLUSIVO. uma

n o v a f o r m a d e VIVER O IBIRAPUERA .

Uma arquitetura
autoral, imponente
e de personalidade
marcante.
Onde estar em casa é viver no parque.
A mais pura exclusividade.

Lu i z E d u a r d o
Oliveira Arquitetos

Márcia brunello

B ENEDITO A B B U D

AR Q UITETURA DE INTERIORES

PAISAG i s m o

“A proposta da arquitetura
de interiores para
o empreendimento Diogo
Ibirapuera cria uma decoração
elaborada e sofisticada,
valorizando cada ambiente
e priorizando o conforto
e a praticidade. Ao conectar
o projeto de interiores com a área
comum do empreendimento,
criam-se espaços completos,
bem pensados e funcionais,
que proporcionam aos moradores
um toque de exclusividade.”

“O Diogo Ibirapuera é um
empreendimento para quem
valoriza viver com qualidade
de vida, em um bairro arborizado,
próximo ao parque e repleto
de serviços e facilidades
para o dia a dia.
O paisagismo se distribui como
extensão dos ambientes internos,
procurando criar cenários
charmosos e aconchegantes,
rodeado de uma vegetação
exuberante e revestimentos
sofisticados em harmonia
com a arquitetura e a decoração.
Com equipamentos de lazer
para adultos e crianças, piscina
adulto e infantil, playground,
áreas de estar e churrasqueira
gourmet, momentos de encontro
e diversão farão parte da rotina
da família.”

detalhes do empreendimento. PERSPECTIVAS ILUSTRADAS

projeto arquitetônico

“Em uma área incrível, rua
agradável, com clubes e metrô,
concebemos uma torre alta
de 23 pavimentos e somente
3 unidades por andar, cada uma
delas adequada ao tamanho
e necessidades da família.
Valorizamos as vistas, a iluminação
dos ambientes, o conforto
e mobilidade das plantas,
com medidas amplas e
exclusividade de elevadores
privativos. A forma da torre
nos deu a possibilidade de criar
linhas retas, traços limpos
e modernos, com detalhes
que tornarão a torre referência
na região.
Completamos o projeto com
ambientes para festas, lazer,
esportes e uma piscina
100% face norte.”

R. DR. DIOGO DE FARIA

p a r q u e I B IRAP U ERA

foto do parque ibirapuera

Um endereço exclusivo

Descomplicado
Estações de metrô Santa Cruz, Vila Mariana

com tudo o que faz

e estação Hospital São Paulo da linha Lilás
e ciclovia.

parte do seu mundo.

BEM LOCALIZADO
Av. 23 de Maio, Av. Rubem Berta, R. Vergueiro,
R. Domingos de Morais, R. Sena Madureira

Viver entre a Vila Mariana e Moema é ter a liberdade

e Av. José Maria Whitaker.

de encontrar tudo o que você precisa a pé.
O colégio das crianças, o café da manhã

PRÁTICO
Shopping Santa Cruz, Pão de Açúcar, Casa Swift,

na padaria, o cinema do fim de semana,

Carrefour Express, Pastorinho e Villa Grano Pães.

o happy hour, o almoço de domingo,
o shopping, o supermercado

foto ILUSTRATIVA

escola superior de propaganda e marketing (espm)

ESTUDANTIL

e o hortifruti. A região é repleta de

Faculdades ESPM, Belas Artes, UNIFESP, FMU

conveniência e quando você deseja,

e Mauá. Colégios Arquidiocesano, Bandeirantes,
Liceu Pasteur, Canadá Vivavida, Anglo e

ainda acessa as opções da Paulista

Madre Cabrini.

que estão logo ali.

GASTRONÔMICO
1900 Pizzeria, Restaurante Lilló, Bistrô 28,
Bar Veloso, Bar Genuíno, Bar Legítimo, Fortunato
Bar, Zino Adega e Restaurante, Don Pancho,

foto ILUSTRATIVA

Sacra Rolha e Box St. Buguer.
MÉDICO-HOSPITAL
Hospitais Edmundo Vasconcelos, Paulista, Santa

museu de arte moderna (mam)

Cruz, Rubem Berta, São Paulo, Servidor Público,
AACD e GRAAC. Laboratórios Delboni Auriemo,
SalomãoZoppi e CDB.
CULTURAL
Sesc Vila Mariana, Cinemateca, Bienal, MAM, MAC,
Museu Lasar Segall e Casa Modernista.
foto ILUSTRATIVA

BrÁz quintal pizzaria

R. DR. DIOGO DE FARIA

O RESIDENCIAL DIOGO RESERVA PARA VOC Ê
O MAIOR PRIVILÉ GIO DA CIDADE:
O PARQUE IBIRAPU ERA COMO SE U VIZINHO .

parque IBIRAPUERA

FOTO aérea ilustrada da região

O melhor endereço
da Vila Mariana.
A Rua Dr. Diogo de Faria revela uma atmosfera
acolhedora e charmosa, em harmonia com

r .

d r .

foto da rua do empreendimento

d i o g o

d e

f a r i a

infraestrutura e localização invejáveis.
Coloca você a poucos passos de tudo.

3 e 4 DORMS.

COM SUÍTE

100, 140 e 170 m2

O novo horizonte para a sua vida.
DIFERENCIAIS

EXCL U SIVOS

Fachada contemporânea

Local destinado para instalação
de ar-condicionado
no apartamento6

Preparado para nivelamento
do piso dos terraços sociais1

Três apartamentos por andar

Pontos de água quente na cozinha
e para máquina de lavar roupa

Pontualidade de entrega

Guarda-corpo em alumínio
e vidro

Ponto de água para geladeira

Serviços Pay Per Use
e Administração Patrimonial4

Entrada social e de serviço
no apartamento

Torneiras temporizadas
nos lavabos das áreas comuns

Previsão de automação1

Caixilhos dos dormitórios
com persianas de enrolar3

Guarita blindada1

Piscina adulto de 20 m
com iluminação em led

Possibilidade de instalação
de coifa na cozinha

Previsão de infraestrutura
para aquecimento solar

Áreas comuns entregues
decoradas

Kit conforto
(ar-condicionado e automação
de persiana)5

Wi-fi nas áreas comuns2

Piso em porcelanato
no terraço social1

Alto padrão de acabamento
EZTEC

Piso em mármore
no hall social e lavabo1

Kit gourmet com churrasqueira:
coifa em chapa galvanizada,
tampo em granito e ponto
para TV5

Grupo gerador para atender
a segurança, sistema de
controle de intrusão, portões
de acesso, elevadores,
iluminação de áreas comuns
e bombas de recalque1

STUDIOS DE

18 a 21 m2

(1) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
(2)	NÃO ENTREGA PROVEDOR.
(3)	EXCETO NO DORMITÓRIO 2 DO APTO. DE 100 M² E NO DORMITÓRIO 2 DO APTO. DE 170 M².
(4)	FORNECIDOS PELA ADMINISTRADORA.
(5)	ITEM OPCIONAL, NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO MEMORIAL DO APARTAMENTO E ESTÁ DISPONÍVEL PARA COMERCIALIZAÇÃO. PERSIANA E AUTOMAÇÃO EXCETO NO Dormitório 2 daS unidadeS de 100 e 170 m².
(6)	Item opcional, disponível para comercialização.

FACHADAS ID HOME & LIFESTYLE IBIRAPUERA E DIOGO IBIRAPUERA
perspectiva ilustrada das FACHADAS ID HOME & LIFESTYLE IBIRAPUERA E DIOGO IBIRAPUERA

portaria
perspectiva ilustrada da portaria

A arquitetura
moderna e o alto
padrão recepcionam
com exclusividade
seus convidados.

Hall social
perspectiva ilustrada do hall social

Elegância e privacidade
para receber seus convidados.

Lounge Salão de Festas
perspectiva ilustrada do Lounge Salão de Festas

R. DR. DIOGO DE FARIA

a arte de transformar recepções
e m m o m e n t o s i n i gu a l á v e i s .

salão de festas gourmet
perspectiva ilustrada do salão de festas gourmet

R. DR. DIOGO DE FARIA

churrasqueira
perspectiva ilustrada da churrasqueira

Espaços originais
e surpreendentes
para as suas
comemorações.

VARANDA FESTAS
perspectiva ilustrada da VARANDA FESTAS

Ambientes sofisticados
e especialmente
equipados para
o seu bem-estar.

fitness musculação

pilar

pilar

perspectiva ilustrada do fitness musculação

fitness aeróbico
perspectiva ilustrada do fitness aeróbico

pilar

brinquedoteca
perspectiva ilustrada da brinquedoteca

AM B IENTES PLANE J ADOS
PARA ACOMPAN H AR O RITMO
DOS s e u s f i l h o s .

ESPAÇO JOVEM
perspectiva ilustrada do ESPAÇO JOVEM

A sofisticação reverencia os dias de sol.

voo piscina
perspectiva ilustrada do voo piscina

R. DR. DIOGO DE FARIA

R. DR. DIOGO DE FARIA

U MA MA G N Í FICA PISCINA PARA APROVEITAR
OS MOMENTOS EM FAM Í LIA .

Piscina Adulto de 20 m com iluminação em LED
perspectiva ilustrada DA Piscina Adulto de 20 m com iluminação em LED

playground
perspectiva ilustrada do playground

Não faltam opções
para a diversão
dos pequenos.

piscina infantil
perspectiva ilustrada da piscina infantil

A excl us ividade
d o l a z er p ar a
t o d a s a s id a des.
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Ib i rap ue r a
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IMPLANTAÇÃO DIOGO IBIRAPUERA

pilar

TERRAÇO do apto. de 170 m2
perspectiva ilustrada do TERRAÇO do apto. de 170 m2 privativos com SUGESTÃO DE DECORAÇÃO

U M AMPLO
E EXCL U SIVO TERRAÇO
PARA RECE B ER
SE U S CONVIDADOS
COM M U ITO REQ U INTE .

O LIVIN G ESPAÇOSO PRIVILE G IA
A INTE G RAÇÃO E O CONV Í VIO .

R. DR. DIOGO DE FARIA

living do apto. de 170 m2
perspectiva ilustrada do living do apto. de 170 m2 privativos com SUGESTÃO DE DECORAÇÃO

TERRAÇO do apto. de 140 m2
perspectiva ilustrada do TERRAÇO do apto. de 140 m2 privativos com SUGESTÃO DE DECORAÇÃO opção ampliada

Um ambiente gourmet
único e integrado
ao apartamento.

L U XO E SOFISTICAÇÃO EM AM B IENTES
PLANE J ADOS PARA O SE U CONFORTO .

R. DR. DIOGO DE FARIA

living do apto. de 140 m2
perspectiva ilustrada do living do apto. de 140 m2 privativos com SUGESTÃO DE DECORAÇÃO opção ampliada

Uma inesquecível paisagem valorizada
por um amplo terraço.

R. DR. DIOGO DE FARIA

terraço do apto. de 100 m2
perspectiva ilustrada do terraço do apto. de 100 m2 privativos com SUGESTÃO DE DECORAÇÃO opção ampliada

ALTO PADRÃO NO LIVIN G Q U E U NE
ESPAÇO E CONFORTO NA MEDIDA CERTA .

R. DR. DIOGO DE FARIA

living do apto. de 100 m2
perspectiva ilustrada do living do apto. de 100 m2 privativos com SUGESTÃO DE DECORAÇÃO OPÇÃO AMPLIADA

serviços pay per use*

CLEANER
Limpeza diária do apartamento
realizada por profissionais
especializados.

FIT
À sua disposição um personal
trainer e a infraestrutura
completa de uma academia.

PET
O tratamento que seus
pets exigem.

DELIVERY
A praticidade de um posto
de coleta e entrega.

MASSAGE

patrimonial*
LOCAÇÃO DE IMÓVEL:
Assessoria de mercado • Divulgação do imóvel
• Captação de proposta e negociação • Análise e
seleção do melhor locatário ou comprador para o imóvel
• Fechamento de contrato de locação • Envio do regulamento
interno do condomínio ao locatário ou comprador • Elaboração
de laudo de vistoria descrevendo as condições do imóvel
• Relocação em caso de desocupação do imóvel • Assessoria em
design de interiores • Assessoria jurídica especializada em contratos
de locação e venda • Estudo e direcionamento de investimentos.

Conte com agendamento
de massagem.

FIX
Manutenção e pequenos
reparos para resolver com
rapidez as eventualidades
do dia a dia.

fotos ilustrativas

administração

ADMINISTRAÇÃO DE BENS:
Intermediação de negociações entre proprietários e inquilinos • Acompanhamento
do cumprimento • Controle dos pagamentos de encargos locatícios • Prestação
de contas mensal • Acompanhamento de reformas e execução de reparos no imóvel
• Vistorias periódicas • Assessoria jurídica em casos de execução de dívida ou ação de
despejo • Regularização perante órgãos públicos • Renovação com manutenção da garantia.

(*) FORNECIDOS PELA ADMINISTRADORA.

Co nhe ça ago ra a linha de
r e side nciais co mpacto s da EZTEC ,
o nde a cidade é a sua c as a.

STUDIOS DE

18 a 21 m2

portaria
perspectiva ilustrada da portaria

Torre independente ao lado do residencial Diogo,
um studio com o seu estilo e do jeito que você precisa.
Mais mobilidade e conveniência com o melhor da cidade
na sua porta. ID Home & Lifestyle Ibirapuera valoriza a sua
liberdade e as possibilidades que só um endereço completo oferece.

simple and essenTial.

FACHADA
perspectiva ilustrada da fachada
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Bairro: Vila Clementino
Incorporação e Construção: EZTEC
Projeto Arquitetônico: Luiz Eduardo Oliveira Arquitetos
Projeto Paisagístico: Benedito Abbud
Projeto de Decoração: Márcia Brunello
Estilo: Contemporâneo
Nº de Torres: 2
Área do Terreno: 2.298 m²
DIOGO IBIRAPUERA
Nº de Unidades por Andar: 3 unidades/andar
Área Privativa Residencial:
Gardens 1º pav. - 283,13 m² (final 1) / 154,85 m² (final 2) / 285,90 m² (final 3)
Tipo 1º ao 23º pav. - 170,71 m² (final 1) / 100,21 m² (final 2) / 140,56 m² (final 3)
Nº de Dormitórios: 2 suítes + 2 dormitórios (final 1), 1 suíte + 2 dormitórios (final 2) e 3 suítes (final 3)
Nº de Pavimentos: 23 pavimentos
Nº de Vagas: 3 vagas/unidade final 1, 2 vagas/unidade final 2 e 2 vagas/unidade final 3. Total de 161 vagas
Nº de Elevadores: 3 sociais + 1 serviço
Nº Total de Unidades: 69 residenciais
ID HOME & LIFESTYLE IBIRAPUERA
Nº de Unidades por Andar: 13 unidades/andar + 2 unidades no térreo
Área Privativa Residencial: Tipo 1º ao 5º pav. - 21,58 m² (finais 1 a 5) e 18,57 m² (finais 6 a 13). Térreo - 18,57 m² (finais 6 e 7)
Nº de Dormitórios: Studios
Nº de Pavimentos: 5 pavimentos
Nº de Elevadores: 1 social + 1 serviço
Nº Total de Unidades: 67 residenciais

planta tipo do apto. de 100 m2 com sugestão de decoração - final 2

Planta tipo

100 m2

planta opção do apto. de 100 m2 com sugestão de decoração - final 2

Planta OPÇÃO

100 m2

Planta tipo

140 m2

planta tipo do apto. de 140 m2 com sugestão de decoração - final 3

Planta OPÇÃO

140 m2

planta opção do apto. de 140 m2 com sugestão de decoração - final 3

Planta tipo

170 m2

planta tipo do apto. de 170 m2 com sugestão de decoração - final 1

Planta OPÇÃO

170 m2
planta opção do apto. de 170 m2 com sugestão de decoração - final 1

Realização e Construção:

r. dr. diogo de faria, 912 - vl. clementino
3135-5110 • WWW.EZTEC.COM.BR

Central de Atendimento EZTEC: Al. Jauaperi, 299 - São Paulo - SP - Fone: 5056-8308 - Diário 24 horas - www.eztec.com.br - CRECI: 5677-J. JUQUITIBA INCORPORADORA LTDA. CNPJ: 19.449.645/0001-34.
ALVARÁ DE APROVAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NOVA Nº 2018/11540-00 DE 17/07/2018. O empreendimento somente será comercializado após a expedição do registro do Memorial de Incorporação junto
ao Cartório de Imóveis competente. As perspectivas e plantas são ilustrativas e possuem sugestão de decoração. Os móveis e utensílios são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato.
As medidas são de face a face das paredes. MATERIAL PRELIMINAR ELABORADO PARA TREINAMENTO INTERNO. SUJEITO A ALTERAÇÕES. DIVULGAÇÃO PROIBIDA. MANTENHA A CIDADE LIMPA.
NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS. IMPRESSO EM SETEMBRO/2018. 44893

