


Um empreendimento único com uma estrutura que oferece conforto e alto padrão. 
Junto ao Bairro Vinhedos, nasce o novo conceito de lar, Prazzos Residencial.

Acesse o QR Code e 
conheça mais online.



HALL
PRINCIPAL

Hall de entrada, mobiliado e decorado, 

aconchegante em sua essência e elegante 

em seu visual.



ÁREA
EXTERNA

Ambiente acolhedor, proporcionando 

momentos relaxantes em um só lugar.



Moderno e único, um salão completo 

para recepções e bons momentos.

SALÃO DE
DE FESTAS



EM UM
LOCAL 

INCRÍVEL.

VALORIZE CADA 
MOMENTO



ESPAÇO
FITNESS

Ambiente equipado, inspirando motivação 

e energia, com acessórios e aparelhos para 

você cuidar de sua saúde e bem-estar.



ÁREA INTERNA

Final 01 e 02
LIVING

Com espaço amplo e acabamento de 

alto padrão, trazendo uma experiência 

de comodidade e singularidade.



SUÍTE
PRINCIPAL

O verdadeiro significado de modernidade, 

sem perder a qualidade e o conforto.

Final 01



VARANDA
GOURMET

Ambientes aconchegantes, área de lazer 

privativa, perfeita para construir suas 

lembranças.

Final 01 e 02



Apartamento

FINAL 01

• Apartamentos com 02              

  dormitórios sendo uma suíte;

• Ampla área social totalmente   
  integrada;

• Varanda Gourmet com 
  churrasqueira;

• Porcelanato área social, 
  laminado dormitórios;

• Espera para split nos 
  dormitórios e  área social;

• Acabamento em gesso nos 
  tetos de todo o apartamento;

• 02 vagas de garagem;

• Ótima orientação solar;

• Contrapiso com isolamento        
  acústico.

01 02

03

83,17m² privativos

Apartamento

FINAL 02

• Apartamentos com 02 dormitórios  
  sendo uma suíte;

• Ampla área social totalmente     
integrada;

• Varanda Gourmet com 
  churrasqueira;

• Porcelanato área social, 
  laminado dormitórios;

• Espera para split nos 
  dormitórios e  área social;

• Acabamento em gesso nos tetos 
  de todo o apartamento;

• 02 vagas de garagem;

• Ótima orientação solar;

• Contrapiso com 
   isolamento acústico.

01 02

03

79,98m² privativos



Apartamento

88,99m² privativos
FINAL 03 

• Apartamento com 03                           
  dormitórios sendo uma suíte;

• Opção de personalização com 
   Suíte master;

• Ampla área social totalmente 
  integrada;

• Varanda Gourmet com 
  churrasqueira e espera para bifeteira;

• Porcelanato área social, laminado 
  dormitórios;

• Espera para split nos dormitórios 
  e área social;

• Acabamento em gesso nos tetos de   
  todo o apartamento;

• 02 vagas de garagem;

• Ótima orientação solar;

• Contrapiso com 
  isolamento 
  acústico.

01 02

03

Apartamento

88,99m² privativos
Opção Suíte Master com closet.

FINAL 03 

• Apartamento com 02 dormitórios sendo   
  uma Suíte master com closet;

• Ampla área social totalmente integrada;

• Varanda Gourmet com 
  churrasqueira e espera para bifeteira*;

• Porcelanato área social, laminado 
  dormitórios;

• Espera para split nos dormitórios 
  e área social;

• Acabamento em gesso nos tetos de todo    
  o apartamento;

• 02 vagas de garagem;

• Ótima orientação solar;

• Contrapiso com 
  isolamento 
  acústico.

01 02

03



Apartamento

130,97m² privativos
GARDEN 302

• Apartamentos com 02 dormitórios sendo uma suíte;

• Terraço;

• Varanda Gourmet com churrasqueira;

• Porcelanato área social, laminado dormitórios;

• Espera para split nos dormitórios e área social;

• Acabamento em gesso nos tetos de todo o
  apartamento;

• 02 vagas de garagem;

• Ótima orientação solar;

• Contrapiso com isolamento acústico.

01 02

03
Apartamento

194,57m² privativos
GARDEN 303

• Apartamento com 03 dormitórios sendo uma suíte;

• Terraço;

• Opção de personalização com Suíte master;

• Ampla área social totalmente integrada;

• Varanda Gourmet com churrasqueira e espera para bifeteira;

• Porcelanato área social, laminado dormitórios;

01 02

03

• Espera para split nos dormitórios e área social;

• Acabamento em gesso nos tetos de todo o
  apartamento;

• 02 vagas de garagem;

• Ótima orientação solar;

• Contrapiso com isolamento acústico.



ÁREA INTERNA

Final 03
LIVING

A união perfeita de espaço e 

autenticidade, transformando 

seus sonhos em realidade.



Materialização de personalidade 

e conforto, oferecendo uma 

experiência única.

SUÍTE
PRINCIPAL
Final 03



VARANDA
GOURMET

Integrando espaços e 

proporcionando memórias.

Final 03



TÉRREO

SUBSOLO 01

SUBSOLO 02

MEZZANINO

Salão de Festas

Espaço Kids

Área Externa (terraço)

Jogos

Espaço Fitness

1

3

5

2

4



Av. Honeyde Bertussi

Rod. Rota do Sol - RS 453

Vinícola

Academia

Vinícola

Pizzaria

Localização:
Av. Honeyde  Bertussi 1330

CONHEÇA NOSSOS

DIFERENCIAIS

Hall de Entrada com pé direito duplo

Área Externa de lazer

Salão de Festas integrado a sala de jogos

Espaço Fitness

Brinquedoteca

Sala Jogos Integrada salão de festas

Ambientes mobiliados, equipados e decorados

Medições individuais de luz, água e gás

Baixo custo condominial

Excelente padrão de qualidade



*Este catálogo é promocional e não possui relação com o contrato de compra e venda dos imóveis. Todas as imagens contidas neste material são meramente ilustrativas. Possíveis alterações de projetos e/ou decoração serão executadas de 
acordo com o memorial descritivo do empreendimento. Os móveis e equipamentos tem dimensões comerciais e os objetos de decorações são apenas sugestões, não fazendo parte do contrato de aquisição. 

O empreendimento será comercializado somente após o registro de Incorporação no Ofício de Registro de Imóveis, de acordo com a Lei 4.591/64.

www.conquestempreendimentos.com.br conquestempreendimentos


