A exclusividade é apenas um detalhe

A paz que você precisa, próxima à diversão que você procura

Louis Blanc Maison
o empreendimento imobiliário

O Edifício Louis Blanc Maison
é exclusivo na cidade de
Campos do Jordão. Tanto em
sua localização, quanto nos
recursos e lazeres que oferece.
Localizado a poucos metros
do Capivari, conta com
apartamentos espaçosos
e com todo o conforto
que você precisa ter.
Se não bastasse, o feliz
proprietário de uma unidade
ganhará um título de sócio
no Tênis Clube de Campos
do Jordão, este localizado
bem em frente ao prédio.
Lá contará com diversas
opções para prática de lazer
e esporte, e ainda com uma
vaga extra para carro.

espaço gourmet

Área de Lazer
entretenimento & diversão

Espaço Gourmet

Amplo salão, propriamente
equipado para a realização das
suas fantasias gastronômicas.

Adega Temática

Cave destinada à apreciação de um
bom rótulo de vinho com seu queijo
preferido. cada apartamento conta
com um armário individual trancado
com chave para a guarda de seus
rótulos, apetrechos e taças.

Salão de Jogos Nobres

Equipado com mesa de sinuca,
mesas de gamão, xadrez, carteado.
E com uma bela lareira central.

adega temática

Lounge

Espaço infanto-juvenil, equipado
com diversão para a garotada,
como video-game, etc.

Fitness

Academia completa.
salão de Jogos

lounge kids

fitness

Área de Lazer
entretenimento & diversão

Sala de Massagem

Sala equipada com macas,
para o recebimento
de massagem profissional.

sala de massagem

Jardim Zen

O espaço externo conta com
espreguiçadeiras, espelho d’água,
tablado de yoga e é adequadamente
decorado para o relaxamento
do corpo e da mente.

Spa com Hidromassagem

Spa completo, com jatos de
hidromassagem, cromoterapia,
cooler para bebidas e tudo isso
debaixo de um teto estrelado.

sala de massagem

Sauna Seca Panorâmica

A sauna seca de sempre, só que
com vista para um belo paisagismo

Sauna úmida

Ampla sauna a vapor,
com bancos em granito.
jardim zen

sauna

Apartamentos
ambientes exclusivos

Apartamentos-tipo

Plantas de 3 ou 4 suítes, a partir
de 280 m² privativos. Na garagem,
cada unidade dispõe de 3 vagas para
automóveis e 1 vaga para quadriciclo.

Coberturas duplex

Plantas de 5 suítes, a partir de 450 m²
privativos. Na garagem, cada unidade
dispõe de 6 vagas para automóveis
e 2 vagas para quadriciclo. Opções de
planta com varanda gourmet e salão
recreativo/cinema.

C aracterísticas de todas unidades

Salas: amplas e com lareira à lenha ou gás.
Aspiração central: o apartamento possui
pontos de aspiração distribuídos estrategicamente
pelos ambientes, e a cozinha possui “pá mágica”.
Calefação: todos os ambientes possuem fancoil
e/ou radiadores para aquecimento. Já os banhos
possuem o piso e os toalheiros aquecidos.
Fechadura biométrica: as portas pivotantes
da entrada social possuem fechaduras biométricas.
Podem ser destravadas com a digital, código
ou usando a chave tradicional.
Esquadrias em PVC: a melhor performance
anti ruído e térmica. Ainda conta com persianas
automatizadas e abertura por controle remoto.
Pisos: As salas, corredores e dormitórios já são
entregues com assoalho de madeira Jatobá.
Os banheiros, cozinha e lavanderia são entregues
azulejados e com porcelanato retificado no piso.

Venha Conhecer
a g e n d e s u a v i s i ta

Av. Dr. Paulo Ribas, 405
Bairro Capivari
Campos do Jordão / SP

para mais informações
contato@poianolopes.com.br
(12) 3664-2785 / 3664-2786
www.louisblancmaison.com.br

