


Essencial é
Viver Bem!

O Projeto

Bem localizado, bem valorizado, bem 
completo. O Infinity Club Residence 
oferece tudo o que você precica para 
viver bem do jeito que você gosta. O 
conceito Club Residence privilegia a 
qualidade de vida em cada detalhe para 
que sua felicidade seja sem limites. 
Tranquilidade, conforto e alto padrão 
de acabamento. Infinity, essencial é 
viver bem.

28 pavimentos

70 apartamentos

03 apartamentos por andar

03 elevadores

Até 04 vagas de garagem



APARTAMENTOS

Tipo 01 - 115,10 m²
- Sala para 03 ambientes
- 02 suítes
- 01 quarto
- BWC social
- Cozinha
- Área de serviço
- Quarto de serviço
- BWC de serviço
- 02 vagas de garagem

Tipo 02 - 94,32 m²
- Sala para 03 ambientes
- 01 suíte
- 02 quartos
- BWC social
- Cozinha
- Área de serviço
- BWC de serviço
- 02 vagas de garagem



APARTAMENTOS

Tipo 03 - 150,00 m²
- Sala para 03 ambientes
- 03 suítes
- Varanga gourmet
- Lavabo
- Cozinha
- Área de serviço
- Quarto de serviço
- BWC de serviço
- 03 vagas de garagem

Cobertura 01 - 200,44 m²
(23º andar)
- 02 por andar
- Sala para 02 ambientes
- 03 suítes
- 01 quarto
- Terraço gourmet
- Deck com hidromassagem
- BWC social
- Lavabo
- Cozinha
- Área de serviço
- Quarto de serviço
- BWC de serviço
- 04 vagas de garagem



APARTAMENTOS

Cobertura 03 - 250,56 m²
(25º andar)
- 01 por andar
- Sala para 03 ambientes
- 04 suítes, sendo 01 máster
- Terraço varanda
- Espaço gourmet
- Deck com hidromassagem
- Lavabo
- Cozinha
- Área de serviço
- Quarto de serviço
- BWC de serviço
- Depósito
- 04 vagas de garagem

Cobertura 02 - 181,91 m²
(24º andar)
- 02 por andar
- Sala para 03 ambientes
- 03 suítes
- 01 quarto
- Terraço gourmet
- Deck com hidromassagem
- BWC social
- Lavabo
- Cozinha
- Área de serviço
- Quarto de serviço
- BWC de serviço
- 04 vagas de garagem



Ficha técnica
Projeto Arquitetônico: Brilhante Filho.

Itens de Lazer: Piscina semi-olímpica (25 m), piscina 
infantil, salão de festas com pé direito duplo, espaço 
gourmet, churrasqueira com forno de pizza, quadra 
poliesportiva, quadra de squash, fitness, espaço 
mulher, spa com sauna, espaço zen, salão de jogos, 
Infinity Games, brinquedoteca, play kids, espaço 
Infinity.

Vagas de Garagem: Até 04 vagas.

Elevadores: 03 Elevadores.

E Mais: Lounge social, praças, lavanderias coletivas, 
gerador para todo o empreendimento, medições de 
energia, água e gás individualizadas, pré-instalação 
para ar-condicionado tipo split, depósito individual 
para cada apartamento no térreo ou subsolo.






























