
Você agora é
PREMIUM.
Você agora

tem um BRZ.



 3 2 quartos com suíte e sacada

 3 13 andares com 2 elevadores

 3 Projeto arquitetônico moderno e diferenciado

 3 Sacada integrada com a sala para melhor 
circulação de ar

 3 Paisagismo em todo o condomínio,  
o que promove bem-estar

 3 Arquitetura da portaria que valoriza o condomínio

 3 Área de lazer completa entregue mobiliada, 
equipada e decorada, incluindo eletrodomésticos*

 3 Estacionamento para motos

*2 geladeiras, 1 fogão, 1 micro-ondas e 1 freezer

Por que 
o Portal Quinta 

das Macieiras é um 
empreendimento 

PREMIUM?



Fachada



você SEMPRE
SONHOU.

é começar 
uma VIDA que

Ser PREMIUM 





Visão externa do empreendimento



COMPLETO.

TODO DIA
É acordar

condomínio
em um



Piscinas adulto e infantil
Solário: espaço para sol e descanso

Churrasqueira adjacente
Playground

Quadra esportiva
 Academia

Praça Fitness
Salão de festas com churrasqueira na varanda

Redário
Bicicletário

Pista de caminhada
Área para entrega por drones  
Estacionamento para motos

É SABER QUE você tem uma
ÁREA DE LAZER com tudo o que

SUA FAMÍLIA PRECISA.



É SABER QUE você tem uma
ÁREA DE LAZER com tudo o que

SUA FAMÍLIA PRECISA.



Um detalhe que sabemos que 
faz toda a diferença para você.

Área de lazer completa
ENTREGUE MOBILIADA, EQUIPADA E DECORADA



Salão de festas



É aproveitar cada
instante em um

espaço para reunir
os AMIGOS.



Varanda do salão de festas



Lazer com estilo e bom gosto



Ser PREMIUM 
é ter seu

momento para
relaxar e CURTIR
quem você AMA.



Diversão para toda a família

É ter a diversão
que VOCÊ queria

no espaço que
você SONHAVA.



Quadra esportiva

É ter a diversão
que VOCÊ queria

no espaço que
você SONHAVA.



Área para entrega por drones



É morar em 
um BRZ com 

área para entrega 
por DRONES.



Redário



Praça Fitness

É dividir 
o seu espaço 

com o que 
a VIDA 
TEM DE 

MELHOR.



Academia



É VIVER melhor, 
com mais SAÚDE 

e BEM-ESTAR.



Tranquilidade e segurança



É ter padrão
diferenciado

em condomínio
FECHADO.



Bicicletário

É ter mais 
ESPAÇO para 

tudo o que 
VOCÊ GOSTA.



Estacionamento para motos

É ter mais 
ESPAÇO para 

tudo o que 
VOCÊ GOSTA.



É sentir de perto o
MELHOR DA VIDA

acontecendo.



Apartamento decorado



Espaço para reunir os amigos



É ter a certeza
de que, SIM,

VOCÊ
CHEGOU LÁ.



Ser PREMIUM
é ter um BRZ
para chamar

de SEU.



Sala de estar

Sacada

Área de serviço 
ventilada

2º quarto

Banho

Cozinha

Sala de jantar

Acesso ao 
apartamento

Espaço integrado

Suíte do casal



A BRZ disponibiliza um CD  
com projeto de decoração único.  

Tudo pensado nos mínimos detalhes 
para oferecer a você nada menos  

do que a excelência.

PROJETO
de decoração BRZ:

PREMIUM nos 
mínimos detalhes.





Ser PREMIUM 
é TER localização 
PRIVILEGIADA.



Você perto de quem gosta
e de tudo o que precisa.

Ser PREMIUM 
é TER localização 
PRIVILEGIADA.



       

Portal de acesso2

Playground7

Cômodo de lixo3

Salão de festas8

Faixa de acumulação1

Bicicletário6

5 Área para drones

10 RedárioCômodo de gás4

Pista de caminhada9

Academia12

Praça Fitness13

Vagas de motos16

Quadra esportiva11

15 Piscina

Churrasqueira14

Reservatório17



       



Escaneie para 
acessar o Portal 

Meu BRZ

O seu Portal 
do Cliente,
PREMIUM 
como você.
brzempreendimentos.com/meubrz

brzempreendimentos.com

Imagens meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações devido à não representação da rede elétrica. Por se tratar de 
bem a ser construído, pode sofrer alteração sem aviso prévio. As perspectivas e ilustrações artísticas mostram ambientes 
e vegetação de porte adulto. O porte na entrega do empreendimento será igual ao projeto paisagístico. Mobiliário 
da área de lazer incluído. Somente farão parte do imóvel as peças e os materiais contidos no memorial descritivo 
do empreendimento. Os apartamentos serão entregues com revestimentos cerâmicos apenas nas áreas molhadas 
(cozinha, banheiro, área de serviço e sacada), e os demais cômodos serão entregues com piso laminado de madeira. Os 
apartamentos térreos serão entregues totalmente com piso cerâmico. Incorporação imobiliária devidamente registrada 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barretos (SP), sob R-3 da matrícula nº 83.635.

É possível
fazer melhor.

/EmpreendimentosBRZ

@brzempreendimentos

Vendas:

(17) 3325-3744
Canais de atendimento:

(31) 99773-5828
0800 027 9999


