


TEU

A vida é uma só. 

Para aproveitar os momentos com a tua família. 

Fazer do teu apartamento um lar. 

Viver cada espacinho da tua casa. 

E sentir o encantamento que é morar em um bairro teu.

A tua rotina. A tua fuga da rotina. Os teus amigos. A tua 

vizinhança. A tua diferença entre a de todos os outros.

Uma forma de olhar o mundo a partir da tua perspectiva.

O teu lugar.



Um dia 
apartamento
Janelas abertas para ver o horizonte.

Todas as coisas estão onde deveriam estar.



TEU DIA

Nossa casa é o refúgio de nossa alma. É onde a 

gente relaxa, tem intimidade e liberdade. As áreas 

comuns do Norteño são assim: uma extensão do 

seu apartamento, como uma casa. Funciona 

como um day club, onde você reserva os espaços 

quando precisar, com privacidade e exclusividade. 

Só para a sua família e seus amigos.



Áreas comuns confortáveis como 

uma casa é um sonho possível 

no Norteño. O hall de entrada 

e os espaços day club têm a 

marca da Florense. Tecnologia, 

grife e inovação em todos os 

cantos.





TEU HALL

O seu lar começa na portaria do prédio  — é a porta da 

sua casa. O hall de entrada te conduz. Aos poucos você vai 

se transformando de rua para aconchego. É o trajeto 

renovador. É mais você a cada passo.

BY

• STORAGE PARA ENCOMENDAS





TEU ESCRITÓRIO

O dia está chuvoso, as crianças não desceram para o Parque. 

O home office está um pouco tumultuado para quem precisa 

encarar a reunião mais importante do dia. Ainda bem que o 

Teu Escritório já está reservado só para você. Como em um 

day club, hoje ele é todo seu.

BY

• EQUIPAMENTOS PARA VIDEOCHAMADA

• CONFORTO E DESIGN DOS MÓVEIS FLORENSE

• VISTA INSPIRADORA PARA O PARQUE





TUA CASA

Verão pede piscina. Um almoço em família para celebrar. 

Quem sabe esticar até a noite? Tudo bem. Com o day club, a 

Tua Casa é só sua, o dia todo, para ficar com as pessoas que 

você gosta. Que tal chamar os amigos?

BY

ESPAÇO GOURMET/ESTAR

ESPAÇO KIDS

PISCINA



Espaço gourmet/estar

Para compartilhar momentos 

juntos, provar receitas e reunir 

todo mundo no sofá ou em volta 

da mesa.

• COZINHA EQUIPADA

• SALA DE ESTAR COMPLETA

• FORNO DE PIZZA A LENHA

• CHURRASQUEIRA

• INTEGRADO COM A PISCINA



Espaço kids

Para divertir os pequenos 

durante o dia todo. Flexível e 

integrado ao salão de festas.



Piscina

• BORDA INFINITA

• DECK

• ÁREA COM MESAS EXTERNAS





TUA ACADEMIA

Treinar faz bem a qualquer hora do dia. Bom mesmo é ter um 

horário exclusivo, só com o seu personal. Todos os 

equipamentos são só para você, em um espaço pensado 

para ser uma extensão da sua casa. 

Basta reservar a Tua Academia e assim ela será.

BY

• ESTEIRA

• BARRA DE SUPINO

• EQUIPAMENTO DE PILATES

• EQUIPAMENTO PARA FUNCIONAL

• SACO DE BOXE



Um dia 
casa
Relaxar, trabalhar ou aproveitar 

a vida. Bem-vindo ao seu lar.



TEU OLHAR

Contemple o que há ao seu redor. 

Da sua sacada, você enxerga o Parque Una, 

o lago e o ecossistema criativo do lugar 

que escolheu para viver. 



TEU SOL

Abra as janelas e deixe o sol entrar. No Norteño, todas as unidades têm posição solar privilegiada.

A vida vai ficando mais leve. Os raios solares vão enchendo os ambientes de energia, do 

amanhecer ao entardecer. 

Na hora de escolher, você opta pela unidade que mais se adapta às suas necessidades. 

Afinal, todos os apartamentos contam com o que é imprescindível: a luz do sol.



Características 
do empreendimento

Janelas com orientação solar noroeste

Todos os apartamentos com vista para o Parque

Esquadria piso teto nas salas de estar

Espera para vidro duplo

Espera para calefação

Churrasqueira

Piso laminado nos dormitórios e na circulação

Piso porcelanato na sala de estar, sala de jantar,
cozinha, área de serviço, lavabo e banheiros

Maior privacidade nos halls de cada andar

Vagas com espera para carregador de carro 

elétrico



TEU PARQUE  | Sala Teu Parque (opção com 3 suítes)



TEU PARQUE

Viver a vida com conforto e 

elegância é ainda melhor. Todos 

os espaços têm a sua cara. E você 

aproveita os dias ensolarados 

para fazer o que quiser, 

mesmo que seja só relaxar em 

casa.

• 3 DORMITÓRIOS 

(1 suíte e 2 suítes americanas)

• VENTILAÇÃO CRUZADA

• LAREIRA A LENHA

• SACADA COM ORIENTAÇÃO SOLAR

A NORTE E NORDESTE

121,22m2



TEU PARQUE ESTENDIDO  | Sala estendida Teu Parque (opção com 2 suítes)



TEU PARQUE 

ESTENDIDO

Há quem prefira uma sala ainda 

maior para compartilhar os bons 

momentos. A opção estendida 

permite ampliar o cômodo, 

diminuindo um dormitório.

• 2 SUÍTES

• SALA COM 39,85m²

121,22m2



TEU DUPLEX  | Sala Teu Duplex (com 2 suítes)



TEU DUPLEX

Sua morada com ainda mais 

privacidade. Espaços amplos e 

bem configurados, no primeiro e 

no segundo andar. Um lugar 

todo seu. 

• ESTAR E JANTAR INTEGRADOS À 

SACADA

• ACESSOS DE ELEVADOR

PELOS DOIS PAVIMENTOS

• ÁREA PRIVATIVA TOTAL 84,07m²

43,49m2

PISO INFERIOR



TEU DUPLEX

• 2 SUÍTES

40,58m2

PISO SUPERIOR



TUA VISTA  | Sala Tua Vista (opção com 3 suítes)



TUA VISTA

Enquanto se prepara para 

relaxar no final do dia, você 

aprecia a vista privilegiada e 

aproveita o calor da lareira para 

ver o sol se pôr. 

• 3 DORMITÓRIOS (1 suíte)

• VENTILAÇÃO CRUZADA

• LAREIRA A LENHA

84,86m2



TUA VISTA ESTENDIDO

Com a opção de sala estendida, 

você tem ainda mais espaço 

para reunir a família. Amplie o 

cômodo, diminuindo um 

dormitório.

• 2 DORMITÓRIOS (1 suíte)

• SALA COM 36,45M²

84,86m2



TUA PARQUE QUINTAL  | Área externa do Teu Parque Quintal  •  95,55m2



TEU PARQUE QUINTAL

Piscina para relaxar, espaços para

as crianças correrem. Liberdade 

para aproveitar a vida. Mais casa 

ainda.

• UNIDADE ENTREGUE COM TODA 

INFRAESTRUTURA DE PISCINA E DECK 

• TERRAÇO COM 

ORIENTAÇÃO SOLAR NOROESTE

222,03m2



TEU DUPLEX QUINTAL  | Área externa do Teu Duplex Quintal  •  45,22m2



TEU DUPLEX QUINTAL

• TERRAÇO COM

ORIENTAÇÃO SOLAR NOROESTE

• METRAGEM TOTAL DO APARTAMENTO:

132,19m2

91,61m2

PISO INFERIOR



TEU DUPLEX QUINTAL

40,58m2

PISO SUPERIOR



PAVIMENTO 

térreo

Vagas com espera para 

carregador de carro elétrico.

• 9 duplas

• 10 simples

• Algumas vagas possuem depósito privativo



Segundo
PAVIMENTO

Vagas com espera para 

carregador de carro elétrico.

• 6 duplas

• 31 simples

• Algumas vagas possuem depósito privativo



Terceiro
PAVIMENTO

• Tua Casa

Piscina

Espaço Kids

Espaço Gourmet

• Apartamentos 301 e 302



PAVIMENTO TIPO 

inferior



PAVIMENTO TIPO 

superior
























































