




Your FamilY, 
Simple liFe.

morar próximo 

ao trabalho, Com 

o privilégio de ter 

ServiçoS exCluSivoS.

voCê a pouCoS paSSoS  

de 3 grandeS ShoppingS.

Uma vida descomplicada é fácil quando se está no centro de tudo  

e no controle do tempo e das suas prioridades. Dentro de casa, o lazer 

e a comodidade de serviços exclusivos que sua família merece. A alguns 

passos, uma região repleta de facilidades: shoppings, acessos, mobilidade 

e o trabalho logo ali. A localização, próxima de um dos maiores polos 

empresariais da cidade, representa a qualidade de viver a poucos minutos 

da sua empresa, com menos deslocamentos. O universo dinâmico que 

combina com seu estilo de vida cosmopolita traduzido no Sky House.

FOTOS ILUSTRATIVAS



a experiênCia inigualÁvel 

de viver em um 

empreendimento moderno, 

Com laZer exCluSivo 

na Cobertura e viSta 

privilegiada da Cidade.

A arquitetura do empreendimento é exclusiva, 
com personalidade contemporânea e sofisticada. 
O lazer, de alto nível e inovador, é dividido em dois 
ambientes: térreo e cobertura, onde se destacam 
a imponente piscina com vista para a cidade 
e a academia com um pé-direito invejável. 
Já os apartamentos representam a atmosfera 
do residencial, com espaços amplos 
e muito bem planejados.

prOJetO ArqUitetônicO

Itamar Berezin

O Sky House apresenta um conceito 
que proporciona o convívio social, a flexibilidade 
dos espaços privativos e a valorização das áreas 

comuns com dimensões generosas, integradas 
às praças e jardins do condomínio. Na cobertura, 
projetamos a área de lazer com piscina externa 

e fitness privilegiado pela vista, luminosidade 
e o conforto de um pé-direito duplo. A fachada 

é resultado de uma planta funcional movimentada,
que confere à torre um estilo predominantemente 

moderno e original.

A combinação da vegetação exuberante  
do paisagismo com a atmosfera charmosa  

da arquitetura fazem do empreendimento  
Sky House um projeto único. O verde que 

envolve os ambientes de estar também 
se integra visualmente à paisagem da cidade. 

Os lounges de apoio ao salão de festas  
e playground formam espaços convidativos 

para toda a família. A charmosa piscina 
na cobertura tem vista privilegiada da cidade, 

despertando uma sensação de bem-estar.

Benedito Abbud
prOJetO pAiSAgíSticO

A decoração completa das áreas comuns retrata 
o estilo de vida antenado e dinâmico 

dos futuros moradores. Tudo remete a conforto, 
leveza e contemporaneidade, desde 

os tons e texturas das paredes, que servem 
de background e valorizam o mobiliário arrojado, 

até a iluminação que revela cada elemento.

Priscilla Zarzur
ArqUitetUrA De interiOreS

perSpectiVA iLUStrADA DA piScinA ADULtO cOm iLUminAçãO De LeD nA cObertUrA perSpectiVA iLUStrADA DA pOrtAriA / AceSSO

perSpectiVA iLUStrADA DO SALãO De FeStAS gOUrmet perSpectiVA iLUStrADA DO LiVing AmpLiADO DO AptO. De 72 m2

perSpectiVA iLUStrADA DO FitneSS AeróbicO

FOtO iLUStrAtiVA FOtO iLUStrAtiVA

FOrrO De geSSO nãO SerÁ entregUe

perSpectiVA iLUStrADA DA FAcHADA FOTO ILUSTRATIVA



Home 
Repa iR

Beauty 
CaRe

Sky House oferece residenciais com serviços exclusivos para uma vida 

mais prática e repleta de comodidade. mais tempo e novas possibilidades 

em seu dia a dia.

96 reSidenCiaiS Com ServiçoS 

paY per uSe: Z. ServiCeS.*

Home Repair
manutenção do apartamento quando necessário. 

Laundry & Repair
envio de roupas para lavanderia e serviços 
de pequenos ajustes e reparos.

Convenience
encomenda e entrega de itens de supermercado.

(*) Serviços opcionais oferecidos por terceiros.

Beauty Care
manicure, pedicure, cabeleireiro e maquiador 
no apartamento.  

Massage Time
Agende massagens e recarregue as energias em casa.

Personal Trainer
Acompanhamento especializado de um instrutor físico.

Cleaning Service
Serviços de limpeza opcionais para apartamentos 
residenciais.

Pet Care
passeios e cuidados especiais com animais domésticos.

Cuidador de idosos
Um exclusivo serviço de acompanhamento 
e cuidados diários com a terceira idade.

LI
VE

RE
LA

X

FOtOS iLUStrAtiVAS

perSpectiVA iLUStrADA DO HALL De AceSSO



(*) Serviços opcionais oferecidos por terceiros.
(**) Serviços obrigatórios fornecidos por terceiros para as unidades flat .
(1) Serviços de arrumação/limpeza obrigatórios para as unidades flat e opcionais para os apartamentos residenciais.
(2) portaria / recepção 24 horas obrigatório para os flats e apartamentos.

18 unidadeS FlatS Com ServiçoS  

paY per uSe Z. ServiCeS.

O Sky House possui unidades flat planejadas para oferecer conforto e requinte aos seus usuários,  

além de contar com os serviços de portaria / recepção 24h e arrumação.

Arrumação / Limpeza
Seu flat sempre organizado, 
mais tempo para você.1

Portaria / Recepção 24 horas
Uma portaria / recepção a sua disposição 
a qualquer hora garante segurança, praticidade 
e comodidade, bem como o acesso aos serviços.2

ServiçoS doS FlatS** ServiçoS opCionaiS*

Home Repair
manutenção do apartamento quando necessário. 

Laundry & Repair
envio de roupas para lavanderia e serviços 
de pequenos ajustes e reparos.

Convenience
encomenda e entrega de itens de supermercado.

Beauty Care
manicure, pedicure, cabeleireiro e maquiador 
no apartamento.  

Massage Time
Agende massagens e recarregue as energias  
em casa.

Personal Trainer
Acompanhamento especializado de um instrutor 
físico.

Cleaning Service
Serviços (extras) de limpeza opcionais para os flats.

Pet Care
passeios e cuidados especiais com animais 
domésticos .

Cuidador de idosos
Um exclusivo serviço de acompanhamento 
e cuidados diários com a terceira idade.

FOtOS iLUStrAtiVAS



r. FernAnDeS mOreirA, 1.452

cicLOViA

mArg. pinHeirOS

SHOpping  
pArqUe DA ciDADe

HOteL FOUr 
SeASOnS

pArqUe  
DA ciDADe

rOcHAVerÁ
eZ tOWerS

AV. cecíLiA LOttenberg 
(prOLOngAmentO  
DA Dr. cHUcri ZAiDAn)

pOnte 
eStAiADA

mOrUmbi SHOpping 

SHOpping mArket pLAce

Seu novo endereço no ponto 

maiS eStratégiCo da Cidade: 

ao lado da ponte eStaiada e 

CerCado pelo Que hÁ de melhor 

em inFraeStrutura na regiÃo. 

no Sky House você conta com a infraestrutura invejável e muita mobilidade. 

Além de acessos importantes como a extensão da Av. Dr. chucri Zaidan 

(Av. cecília Lottenberg), Av. das nações Unidas (marginal pinheiros) e ponte estaiada, 

a estação granja Julieta da cptm e a ciclovia estão a poucos metros.

LAZER E CULTURA 
•	parque Severo gomes 
•	parque burle marx 
•	credicard Hall
•	tom brasil
•	Sociedade Hípica paulista 
•	ciclovia 
•	teatro Vivo

GASTRONOMIA 
•	Vicolo nostro 
•	Veríssimo bar 
•	casa Santo Antônio
•	A cozinha da Lu
•	barbacoa
•	Jucalemão 
•	bar do Juarez 
•	cantina bella Donna 
•	platz bar 
•	Fogo de chão 
•	Oliva 
•	South’s place 
•	America 
•	Arancini cantina italiana 
•	Frangaria 
•	Le Vin bistro 
•	portucho 
•	rufino’s 
•	Due cuochi
•	baby beef morumbi
•	Zur Alten muhle

EDUCAÇÃO 
•	 instituto de educação beatíssima 
Virgem maria 

•	pueri Domus
•	Aubrick escola bilíngue 
•	colégio pio Xii 
•	Avenues São paulo
•	Alumni
•	elvira brandão
•	FgV management 
•	colégio Visconde de porto 
Seguro

•	colégio Santo Américo  
•	Universidade Anhembi morumbi
•	escola Suíço-brasileira 
•	chapel School 

SHOPPINGS 
•	morumbi Shopping 
•	Shopping market place 
•	D&D 
•	Shopping cidade Jardim 
•	Shopping parque da cidade 
•	Open mall Verbo Divino

MEDICINA 
•	Hospital Albert einstein 
•	Hospital São Luiz 
•	Hospital Alemão Oswaldo cruz 
•	Laboratório Fleury 

SUPERMERCADOS 
E PADARIAS 
•	pão de Açúcar 
•	carrefour
•	extra
•	Le pain quotidien
•	natural da terra 
•	padaria Santa marcelina  
•	bagueterie toulouse

ACADEMIAS E SPA 
•	companhia Athletica 
•	bodytech 
•	reebok
•	bio ritmo 
•	bluefit
•	SpA cidade Jardim 
•	buddha Spa brooklin 

OUTROS 
•	ponte estaiada 
•	Sede da Vivo 
•	Sede da nestlé brasil 
•	Sede da microsoft brasil 
•	Sede da Whirlpool brasil 
•	rede globo 
•	consulado Americano 
•	etna 
•	c&c 
•	pfizer
•	Oracle

HOTÉIS
•	blue tree
•	Hilton
•	Hyatt
•	Sheraton
•	mercure
•	 ibis budget
•	Four Seasons

FOtOmOntAgem DA regiãO cOm FAcHADA iLUStrAtiVA Sem eScALA

mOre A 5 min  
DA eStAçãO cptm 
grAnJA JULietA



Os melhores 

shoppings na porta 

de casa.

Ao seu redor estão o Shopping 

parque da cidade, o morumbi 

Shopping e o market place, além 

da natureza dos parques burle 

marx e Severo gomes.

Sky House está localizado próximo à ponte estaiada, na região do polo 

empresarial berrini - chucri Zaidan. A vocação empresarial do bairro 

é representada por torres corporativas que concentram grandes empresas 

e multinacionais. tudo isso cercado por acessos importantes, como 

a Av. das nações Unidas, Av. Jornalista roberto marinho, Av. roque petroni Jr. , 

Av. Santo Amaro e as próprias avenidas berrini e Dr. chucri Zaidan, que vem 

passando por uma grande transformação.

voCê perto de tudo.

Uma região completa, vizinha 

do maior polo comercial 

e empresarial de São Paulo.

HOTéIS
44

reStAUrAnteS 

593 SUpermercADOS  
e minimercADOS

86

bAncOS
134

cinemAS / teAtrOS
cASAS De SHOW

30

113
empreSAS
2.690

HOSpitAiS / LAbOrAtóriOS
cLínicAS / cOnSULtóriOS

números estabelecidos a um raio de 5 km do empreendimento.
Fontes: google.com e guiamais.com

FOtOS iLUStrAtiVAS



uma portaria repleta 

de SoFiStiCaçÃo 

para reCeber  

oS moradoreS  

e viSitanteS.

perSpectiVA iLUStrADA

portaria / aCeSSo



a projeçÃo de um extraordinÁrio SkYline 

para dentro de CaSa.

Mais que um empreendimento, um estilo de vida e uma experiência para ser lembrada.
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perSpectiVA iLUStrADA

FaChada

ReS IdeNce 
& FLAT 61 e 72 m2

cOm SUíTe

(1) Conforme memorial descritivo.
(2) Não entrega provedor.
(3) Serviços Pay Per Use fornecidos por terceiros.
(4) Item opcional, não está incluído no memorial do apartamento e está disponível para comercialização.
(5) Para uso exclusivo das unidades residenciais.

FACHADA

torre única

gradil em alumínio e vidro no terraço social

OUTROS

Z. Services3

Alto padrão eZtec de acabamento

pontualidade na entrega

previsão de infraestrutura para aquecimento solar1

Aproveitamento de água pluvial para rega do jardim

KIT OPCIONAL

kit conforto (infraestrutura para ar-condicionado 
e automação de persianas)4

tomada USb (suítes e dormitórios)

LAZER

Áreas comuns entregues decoradas

Wi-fi nas áreas comuns2

torneiras temporizadas nos lavabos das áreas comuns

piscina adulto com iluminação de LeD na cobertura 
(para os residenciais)5

Academia com pé-direito duplo na cobertura 
(para os residenciais)5

APARTAMENTO

Local destinado para instalação  
de ar-condicionado no apartamento

caixilhos da suíte e dormitório(s) com persiana 
de enrolar e atenuação de ruído1

previsão de automação1

misturador de água quente nos banheiros

preparado para nivelamento do piso dos terraços sociais1

ponto de água quente na área de serviço para máquina 
de lavar roupas1

gerador para atender as áreas comuns



a reCepçÃo  

Com ServiçoS  

dÁ boaS-vindaS  

Com reQuinte  

e SoFiStiCaçÃo.

perSpectiVA iLUStrADA

hall de aCeSSo (uSo daS unidadeS reSidenCiaiS e FlatS)



ambienteS para tornar 

aS SuaS CelebraçÕeS 

ineSQueCÍveiS.

perSpectiVA iLUStrADA

SalÃo de FeStaS gourmet (uSo daS unidadeS reSidenCiaiS e FlatS)



eSpaçoS exCluSivoS 

para Comemorar 

no melhor eStilo.
perSpectiVA iLUStrADA

lounge SalÃo de FeStaS (uSo daS unidadeS reSidenCiaiS e FlatS)

perSpectiVA iLUStrADA

apoio SalÃo de FeStaS (uSo daS unidadeS reSidenCiaiS e FlatS)



ambienteS Que eStimulam  

a Criatividade e garantem  

a diverSÃo daS CriançaS.

perSpectiVA iLUStrADA

brinQuedoteCa (uSo daS unidadeS reSidenCiaiS e FlatS)

perSpectiVA iLUStrADA

plaYground (uSo daS unidadeS reSidenCiaiS e FlatS)



a viSta impreSSionante  

da Cobertura é o CenÁrio 

perFeito para oS SeuS 

momentoS de laZer na piSCina.

perSpectiVA iLUStrADA

SkY lounge (uSo exCluSivo daS unidadeS reSidenCiaiS)



a exCluSividade 

do laZer na Cobertura,  

uma experiênCia 

para pouCoS.

perSpectiVA iLUStrADA

piSCina adulto Com iluminaçÃo de led na Cobertura 
(uSo exCluSivo daS unidadeS reSidenCiaiS)



na Cobertura, 

a aCademia 

diFerenCiada 

Com pé-direito 

duplo e viSta 

Surpreendente.

perSpectiVA iLUStrADA

FitneSS muSCulaçÃo (uSo exCluSivo daS unidadeS reSidenCiaiS)

perSpectiVA iLUStrADA

FitneSS aeróbiCo (uSo exCluSivo daS unidadeS reSidenCiaiS)



o laZer Completo a pouCoS paSSoS  

do Seu apartamento.

laZer térreo (uSo daS unidadeS reSidenCiaiS e FlatS) laZer Cobertura (uSo exCluSivo daS unidadeS reSidenCiaiS)

piScinA ADULtO cOm 
iLUminAçãO De LeD

10

SOLAriUm11

FitneSS12

R
. 
J
O

S
É

 V
IC

E
N

T
E

 C
A

V
A

L
H

E
IR

O

R. FERNANDES MOREIRA
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R. FERNANDES MOREIRA



plantaS 
projetadaS 
para aproveitar 
melhor Cada 
eSpaço.

pLAntA OpçãO cOm LiVing AmpLiADO DO AptO. De 72 m2  
cOm SUgeStãO De DecOrAçãO - FinAL 6 - 4º AO 19º pAVimentO

72 m2 privativoS | planta opçÃo Final 672 m2 privativoS | planta tipo Final 6

pLAntA tipO DO AptO. De 72 m2 cOm SUgeStãO De DecOrAçãO  
FinAL 6 - 4º AO 19º pAVimentO



um amplo living 

para reCeber 

SeuS ConvidadoS.

perSpectiVA iLUStrADA cOm SUgeStãO De DecOrAçãO - 4º AO 19º pAV . - FOrrO De geSSO nãO SerÁ entregUe

living ampliado do apto. de 72 m2 - Final 6



ambienteS amploS 

e repletoS de SoFiStiCaçÃo.

pLAntA tipO DO AptO. De 61 m2 cOm SUgeStãO De DecOrAçãO - FinAiS 1 e 4 - 4º AO 19º pAVimentO

perSpectiVA iLUStrADA cOm SUgeStãO De DecOrAçãO - 4º AO 19º pAV . - FOrrO De geSSO nãO SerÁ entregUe

living do apto. de 61 m2 privativoS | planta FinaiS 1 e 4
61 m2  privativoS | planta tipo FinaiS 1 e 4



pLAntA OpçãO DO AptO. De 61 m2 cOm SUgeStãO De DecOrAçãO - FinAL 3 - 4º AO 19º pAVimentOpLAntA tipO DO AptO. De 61 m2 cOm SUgeStãO De DecOrAçãO - FinAL 3 - 4º AO 19º pAVimentO

61 m2 privativoS | planta opçÃo Final 361 m2 privativoS | planta tipo Final 3



endereço: R. Fernandes Moreira, 1.452

Bairro: Santo Amaro

Projeto Arquitetônico: Itamar Berezin

Projeto Paisagístico: Benedito Abbud

Projeto de decoração: Priscilla Zarzur

estilo: Contemporâneo

Nº de Torres: 1 - Mista

Nº de Unidades por Andar: 6 por andar (Flat e residencial)

Loja: 45 m2

FLATS 
Nº total de unidades: 18 
1º pavimento:  1 unidade de 61 m2

 3 unidades 2 Dorms. 64 a 102 m2 (gardens)

 2 unidades 3 Dorms. 88 e 92 m2 (gardens) 
2º ao 3º pavimento:  4 unidades 2 Dorms. 61 m2 
 2 unidades 3 Dorms. 72 m2

ReSIdeNcIAIS 

Nº total de unidades:  96 
4º ao 19º pavimento:  4 unidades 2 Dorms. 61 m2 
 2 unidades 3 Dorms. 72 m2

Nº de Vagas: 18 vagas para as unidades flat, sendo 1 vaga por unidade  
 96 vagas para as unidades residenciais, sendo 1 vaga por unidade 
 01 vaga autônoma 
 01 vaga para zelador 
 14 vagas para motos

Nº de elevadores: 3 elevadores

Área do Terreno: 1.531 m2

FiCha téCniCa





3135-5167  •  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. O projeto encontra-se em aprovação na Prefeitura da Cidade de São Paulo e está sujeito a alterações. 
O empreendimento somente será comercializado após a expedição do alvará de aprovação perante a Municipalidade e o 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. 49552

Realização e Construção:

R.  FERnandEs MOREiRa,  1 .452  -  CháCaRa sanTO anTôniO


