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M O N E T

Chegou o ResidenCial Monet, 

o CondoMínio úniCo CoMo voCê. 

uM apaRtaMento feito sob Medida paRa 

a sua vida, onde a planta é peRsonalizada

de aCoRdo CoM a sua pRefeRênCia. 

venha MoRaR CeRCado de lazeR e ConfoRto,

peRto de tudo o que pReCisa.

a vida pode seR 
do seu jeito.

vista da entRada da gaRageM (Rua pRata, nº 157)



venha viveR 

de uM jeito 

que é seu.

• 3 QUARTOS COM SUÍTE

• 3 OU 4 VAGAS 

• VISTA DEFINITIVA

• LAZER COMPLETO: 

sauna, fitness, salÃo 

de festas, salÃo de jogos, 

espaÇo gouRMet e pRaÇa 

de ConvivênCia.

• CONDOMÍNIO SUSTENTÁVEL
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apaRtaMento 

2 quaRtos

apaRtaMento 101 

(ÁREA PRIVATIVA) - 124,15 M² - 3 VAGAS

apaRtaMento 102 

(ÁREA PRIVATIVA) - 127,90 M² - 3 VAGAS
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apaRtaMento 

2 quaRtos

APARTAMENTO 103 

87,41 M² - 3 VAGAS

apaRtaMentos 201 e 301 

87,41 M² - 3 VAGAS
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apaRtaMentos 202 e 302

90,30 M² - 3 VAGAS

apaRtaMentos 203 e 303

87,27 M² - 3 VAGAS
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APARTAMENTO 401 

89,92 M² - 3 VAGAS

APARTAMENTO 402

(CObERTURA) - 138,92 M² - 3 VAGAS LIVRES

piso 1

piso 2
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APARTAMENTO 403 

87,38 M² - 3 VAGAS

apaRtaMento 501 

(CObERTURA LINEAR) - 110,97 M² - 3 VAGAS
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APARTAMENTO 503

94,15 M² - 3 VAGAS

apaRtaMento 601

187,18 M² - 3 VAGAS
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piso 1

piso 2



APARTAMENTO 603 

(CObERTURA LINEAR) - 134,57 M² - 3 VAGAS LIVRES 

APARTAMENTO 703

85,66 M² - 3 VAGAS
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APARTAMENTO 803 

(CObERTURA) - 170,33 M² - 3 VAGAS LIVRES

piso 1

piso 2

iMplantaÇÃo
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 01. guaRita

02. hall soCial

03. ESPAçO GOURMET

04. wC MASCULINO

05. wC FEMININO 

06. ESPELhO D`ÁGUA

07. sauna 

08. sala de desCanso

09. FITNESS

10. sala de jogos

11. esCada paRa salÃo de festas

06

10

09

0203

0504

0708
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subsolo 1/

salÃo de festas

subsolo 2

SUbSOLO 3

MeMoRial

desCRitivo
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ÁREAS PRIVATIVAS PISO RODAPÉ PAREDE TETO LOUÇAS BANCADA METAIS COMPLEMENTO

SALA Porcelanato 
80x80 ou 60x120

Porcelanato Pintura PVA látex Pintura PVA látex . . . .

VARANDA Porcelanato Porcelanato Pintura acrílica Forro de gesso      
com pintura 
acrílica

. . . Guarda-corpo 
alumínio anodiza-
do preto e vidro 
laminado verde

ÁREAS EXTERNAS Piso elevado 
plaqueado

. Ecogranito ou 
textura

. . . . .

CIRCULAÇÃO Assoalho flutu-
ante de madeira 
industrializada 
em cor carvalho

Madeira indus-
trializada cor 
carvalho

Pintura PVA látex Forro de gesso      
com pintura PVA 
látex

. . .

QUARTOS Assoalho flutu-
ante de madeira 
industrializada 
em cor carvalho

Madeira indus-
trializada cor 
carvalho

Pintura PVA látex Pintura PVA látex . . . Janela integrada 
em alumínio que 
permite ilumi-
naçao total 

BANHO SOCIAL Granito . Cerâmica branca 
acetinada + 
detalhes

Forro de gesso      
com pintura 
acrílica

Deca ou Celite Granito Deca ou Fabrimar

SUÍTE Assoalho flutu-
ante de madeira 
industrializada 
em cor carvalho

Madeira indus-
trializada cor 
carvalho

Pintura PVA látex Pintura PVA látex . . .

BANHO SUÍTE Granito . Cerâmica branca 
acetinada + 
detalhes

Forro de gesso      
com pintura 
acrílica

Deca ou Celite Granito Deca ou Fabrimar

VARANDA SUÍTE Porcelanato Porcelanato Pintura acrílica Forro de gesso      
com pintura 
acrílica

. . . Porta de correr 
em alumínio preto 
e vidro verde

COZINHA Granito . Cerâmica branca 
esmaltada

Pintura acrílica . Granito Deca ou Fabrimar .

ÁREA DE SERVIÇO Granito . Cerâmica branca 
esmaltada

Pintura acrílica . Granito Deca ou Fabrimar .

ÁREAS COMUNS PISO RODAPÉ PAREDE TETO LOUÇAS BANCADA METAIS COMPLEMENTO

BANHO SERVIÇO Cerâmica . Cerâmica branca 
esmaltada

Pintura acrílica Celite Celite Deca ou Fabrimar Porta em alumínio 
preto

HALL PRINCIPAL Granito Granito A ser definido 
por profissional 
contratado para 
este fim

Pintura PVA látex . . . Entregue deco-
rado - iluminação 
e mobília

HALL SOCIAL APTOS Granito ou por-
celanato

Granito ou por-
celanato

A ser definido 
por profissional 
contratado para 
este fim

Forro de gesso      
com pintura PVA 
látex

. . . Aduelas elevador 
em granito ou 
mármore

GUARITA Porcelanato Porcelanato Interfone, circuito 
de TV e painel de 
controle sistema 
de aquecimento

SALÃO DE FESTAS Granito ou por-
celanato

Granito ou por-
celanato

Pintura PVA látex Forro de gesso      
com pintura PVA 
látex

. . . Pé-direito duplo

COZINHA, I.S., SALÃO 
DE FESTAS

Granito . Cerâmica Pintura PVA látex Deca ou Celite Granito Deca ou Fabrimar .

SALA DE GINÁSTICA Emborrachado . A ser definido 
por profissional 
contratado para 
este fim

Pintura PVA látex . . . Entregue mon-
tada e equipada

SAUNA/DESCANSO Mármore ou 
granito

. Cerâmica Pintura acrílica . . Deca ou Fabrimar Entregue 
equipada

VESTIÁRIOS Mármore ou 
granito

. Cerâmica Pintura acrílica . . Deca ou Fabrimar

SALÃO DE JOGOS A ser definido . Pintura PVA látex Pintura PVA látex . . . Mesa carteado e 
sinuca esportiva

ESPAÇO GOURMET Granito ou por-
celanato

. A ser definido 
por profissional 
contratado para 
este fim

Forro de gesso      
com pintura PVA 
látex

. Granito Deca ou Fabrimar Entregue decora-
do e com espelho 
d`água

quadRo de aCabaMentos

difeRenCiais 

       
LOCALIZAÇÃO       
Situado em um dos pontos mais nobres da cidade, o Monet apresenta uma impecável rede 
de serviços em seus arredores, que incluem o Pátio Savassi, o supermercado Super Nosso, 
o Hospital Life Center, a Universidade FUMEC, entre outros.

ARQUITETURA      
Além da imponente fachada, rica em formas e detalhes, e do grande recuo em relação 
à rua Minas Novas, percebe-se no edifício uma orientação adequada. Nos três tipos de 
apartamentos, a maioria dos espaços de permanência (salas e quartos) está voltada para o 
leste e para o sul, proporcionando maior conforto térmico interno. As orientações norte e 
oeste são ocupadas por banheiros e cozinhas.

VISTA DEFINITIVA
Situado no ponto mais alto da rua Minas Novas, o prédio tem característica panorâmica, 
com uma bela vista da Serra do Curral desde  o 1º andar.

FACHADA           
Prédio 100% revestido em ecogranito, material de beleza e durabilidade indiscutíveis. 
Esquadrias pretas e vidros verdes.

GARAGEM       
Infraestrutura com opção de 3 vagas livres, 1 box individual por apartamento e vagas 
avulsas disponíveis para comercialização.
        
EQUIPAMENTOS        
Melhor isolamento acústico - portas de madeira com borracha nos batentes. As janelas dos 
quartos são integradas e permitem sombreamento ou clareamento total.
        
CIRCULAÇÃO VERTICAL        
Dois elevadores de última geração para oito passageiros. Funcionamento silencioso e 
econômico. Cabines com piso em granito e espelho ao fundo.

PISO ELEVADO (COBERTURAS, PILOTIS, ÁREA PRIVATIVA)    
Coberturas, áreas privativas e pilotis contam com sistema de assentamento suspenso do 
piso, que proporciona facilidade de manutenção pós-obra, elimina empoçamento de 
água e garante isolamento térmico e acústico.

USO RACIONAL DE ÁGUA      
Cada unidade terá seu próprio controle de consumo de água quente e fria, e contará com 
vasos sanitários de caixa acoplada, que permitem descargas de 3 ou 6 litros, evitando 
desperdício e garantindo economia.

USO RACIONAL DE ENERGIA     
Uso da energia solar para aquecimento de água (apoio a gás) e sensores de presença em 
áreas comuns evitam o desperdício de energia e reduzem o gasto com este serviço.

SEGURANÇA      
Circuito interno de TV em pontos pré-determinados.

ÁREAS COMUNS
Entregues mobiliadas e decoradas (taxa de decoração à parte).

JARDINS     
Executados de acordo com o projeto paisagístico.

PÉ-DIREITO DUPLO     
Salão de festas e apartamentos 402, 601 e 803.

INCORPORAÇÃO
Realizada através do Regime Especial do Patrimônio de Afetação.
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loCalizaÇÃo

Hospital dos
Advogados

Praça
Milton Campos

Hospital
Lifecenter

FUMEC

Av. A
fonso Pena

Av. A
fonso Pena

A
v.

 d
o
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on

to
rn

o

Av. do Contorno

Rua Minas Novas

Mercado do
Cruzeiro

LOCALIZAçãO RESIDENCIAL MONET:
RUA MINAS NOVAS, 234 (PORTARIA) - RUA PRATA, 157 (ENTRADA GARAGEM) - CRUZEIRO

M O N E T
Pátio Savassi

Super Nosso
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Estas ilustrações têm caráter meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos não fazem parte do contrato de compra e venda. 
Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações, sem prévio aviso, em função da disponibilidade dos mesmos no mercado.

Construção e Incorporação:

www.trenaconstrutora.com.br
Tel.: (31) 3332-8011


