
Rua MaRquês do PoMbal, 941



Comfort Living 
é morar em uma 
rua intimista, mas 
inserida em um 
dos pontos mais 
efervescentes 
da cidade.

rua marquês do pombal, 941



é estar perto de tudo
e desfrutar das 
diversas opções de 
atividades e Lazer dos 
bairros auxiliadora, 
moinhos de vento 
e mont’serrat. 



comfort Living
Você coM Mais teMPo PaRa o que iMPoRta

serviços
pay per use*

edifÍcio preparado 
para portaria 

presencial ou virtual

reaproveitamento de 
água da chuva para 

jardins 

storage room com 
espaço refrigerado 

para receber 
encomendas.

gerador 
de energia nas 
áreas comuns

 pré-aquecimento 
solar para a água 

da piscina

1  ponto de energia 
na unidade atendido 

por gerador

fechadura
digital nas 
unidades

atenuação acústica 
entre pavimentos

 projeto de 
esquadrias com 

vidros duplos nos 
dormitÓrios



Pay Per Use
coMfoRt liVing é contaR coM seRViços e coModidades*, 

seMPRe que Você PRecisaR. é só chaMaR.

e Mais: seRViços geRais, dog walking e VáRias facilidades que Você 
usa soMente quando PRecisaR e Paga soMente quando utilizaR. 

*serviços disponÍveis conforme demanda disponibilizada através de empresa especializada no aplicativo do empreendimento. alterações durante os diversos meses do ano.

compras no 
supermercado

camareira ou 
faxineira lavanderia



Seja Bem-vindo ao

2 e 3 dormitórioS com Suíte;
77 m2 a 124 m2 privativoS;
1 a 3 vagas de garagem;
vidros dupLos noS dormitórioS;
eSpera para ar CondiCionado spLit 
no living e dormitórioS;
Churrasqueira;
2 elevadoreS.

Imagem provisória



arqUitetUra 
moderna e 
sofisticada

Imagem provisória
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1. piscina com pré-aquecimento solar

2. deck / solarium

3. lounge externo

4. playground

5. party & pub

6. Kids & play

7. fit spot

8. hall

9. banheiros

áRea de lazeR



Imagem provisória da piscina e solarium

Piscina com pré-aquecimento Solar



Imagem ilustrativa do party & pub

PaRty & Pub



Imagem provisória do lounge externo

lounge externo



Imagem ilustrativa da playground

PlaygRound



Imagem ilustrativa do kids & play

kids & Play



Imagem ilustrativa da academia

fit sPot



Imagem ilustrativa do storage room

stoRage room



seguRança 24h

segUrança 
em todos 
os momentos
sistema de segurança planejado e sistema de portaria 

preparado para monitoramento virtual ou presencial 24h.



sustentabilidade

conceitos conteMPoRâneos de 
constRução que geRaM econoMia 
ao longo de toda a Vida do iMóVel
o empreendimento segue as diretrizes da certificação leed (leadership in 
energy and environmental design) do us green building council, de forma 
a reduzir os impactos no ambiente e conscientizar moradores e visitantes da 
importância de preservar os recursos naturais.

green bUiLding
os green buildings baseiam seu projeto na valorização e preservação de 
um tripé fundamental: os fatores ambientais, os fatores sociais e os fatores 
econômicos da área onde será implantado. o resultado você poderá ver no 
marquês green homes: mais produtividade e conservação dos recursos 
naturais, além de proporcionar custos reduzidos de manutenção 
e uma crescente valorização do seu imóvel.



aPartamentos



Imagem ilustrativa do living do apartamento final 2

liVing 2 dormS.



Planta tiPo 2 dormS. / Final 2
77 m2 privativos
sacada
churrasqueira
2 vagas de garagem

Planta ilustrativa sem escala, com sugestão de decoração. Os revestimentos utilizados na construção estão especificados no Memorial Descritivo. Os móveis e equipamentos têm dimensões comerciais. 
Móveis, objetos de decoração, pisos, rodapés, louças, metais, forros de gesso e pontos de iluminação são sugestões de decoração e não fazem parte do contrato de aquisição. 

Suíte Máster
13,73m²

Dormitório 1
7,75m²

Cozinha/
A. Serviço

6,38m²Área Social
17,61m²

Sacada
4,81m²

Banho Social
2,92m²

Circulação
3,00m²

Banho Suíte
3,18m²

FINAL 1

FINAL 2

FINAL 3
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Planta ilustrativa sem escala, com sugestão de decoração. Os revestimentos utilizados na construção estão especificados no Memorial Descritivo. Os móveis e equipamentos têm dimensões comerciais. 
Móveis, objetos de decoração, pisos, rodapés, louças, metais, forros de gesso e pontos de iluminação são sugestões de decoração e não fazem parte do contrato de aquisição. 

Planta tiPo 1 dorm. com 
living eStendido  / Final 2

77 m2 privativos
sacada
churrasqueira
1 vaga de garagem 
com opção de 2ª

Área Social
28,36m²

Suíte Máster
13,73m²

Banho Social
2,92m²

Banho Suíte
3,18m²

Cozinha/
A. Serviço

6,38m²

Sacada
4,81m²

FINAL 1

FINAL 2

FINAL 3

EL
EV

AD
O

R 
1

ESCADAS

EL
EV

AD
O

R 
2



Imagem ilustrativa do garden do apartamento final 2. Pergolado não será entregue com a unidade.

gaRden 2 dormS.



Planta ilustrativa sem escala, com sugestão de decoração. Os revestimentos utilizados na construção estão especificados no Memorial Descritivo. Os móveis e equipamentos têm dimensões comerciais. 
Móveis, objetos de decoração, pisos, rodapés, louças, metais, forros de gesso e pontos de iluminação são sugestões de decoração e não fazem parte do contrato de aquisição. 

Dormitório 1
7,75m²

Terraço
39,36m²

Cozinha
6,62m²

Área Social
17,61m²

Banho Social
2,92m²

Circulação
3,00m²

Banho Suíte
3,18m²

Suíte Máster
13,73m²

FINAL 1

FINAL 2

FINAL 3

EL
EV

AD
O

R 
1

ESCADAS

EL
EV

AD
O

R 
2

114,94 m2 privativos
churrasqueiraPlanta gaRden 2 dormS. / Final 2



Imagem ilustrativa do living do apartamento final 1

liVing 3 dormS.



Planta ilustrativa sem escala, com sugestão de decoração. Os revestimentos utilizados na construção estão especificados no Memorial Descritivo. Os móveis e equipamentos têm dimensões comerciais. 
Móveis, objetos de decoração, pisos, rodapés, louças, metais, forros de gesso e pontos de iluminação são sugestões de decoração e não fazem parte do contrato de aquisição. 

124 m2 privativos
churrasqueira
2 vagas de garagem

Planta tiPo 3 dormS. / Final 1

Suíte Máster
19m²

Banho Suíte
3,15m²

Dormitório 1
8,35m² Banho Suíte 

Americana
3,81m²

Dormitório 2
9,74m²

Circulação
2,89m²

Área Social
41,06m²

Cozinha 
Americana

6,95m²

Lavabo
1,67m²

A. Serviço
3,12m²

FINAL 1

FINAL 2

FINAL 3

EL
EV

AD
O

R 
1

ESCADAS

EL
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O

R 
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Planta ilustrativa sem escala, com sugestão de decoração. Os revestimentos utilizados na construção estão especificados no Memorial Descritivo. Os móveis e equipamentos têm dimensões comerciais. 
Móveis, objetos de decoração, pisos, rodapés, louças, metais, forros de gesso e pontos de iluminação são sugestões de decoração e não fazem parte do contrato de aquisição. 

124 m2 privativos
churrasqueira
2 vagas de garagem

Planta tiPo 3 dormS. / Final 3

A. Serviço
3,12m²

Lavabo
1,67m²

Cozinha 
Americana

6,95m²

Área Social
42,60m²

Suíe Máster
19,00m²

Banho Suíte
3,15m²

Dormitório 1
8,35m²

Banho Suíte 
Americana

3,81m²

Dormitório 2
9,65m²

Circulação
2,97m²

FINAL 1

FINAL 2

FINAL 3

EL
EV

AD
O

R 
1

ESCADAS

EL
EV

AD
O

R 
2



Planta ilustrativa sem escala, com sugestão de decoração. Os revestimentos utilizados na construção estão especificados no Memorial Descritivo. Os móveis e equipamentos têm dimensões comerciais. 
Móveis, objetos de decoração, pisos, rodapés, louças, metais, forros de gesso e pontos de iluminação são sugestões de decoração e não fazem parte do contrato de aquisição. 

A. Serviço
3,12m²

Lavabo
1,67m²

Cozinha 
Americana

6,95m²

Área Social
42,60m²

Suíe Máster
19,00m²

Banho Suíte
3,15m²

Gabinete
8,35m²

Banho Suíte 
Americana

3,81m²

Dormitório 2
9,65m²

Circulação
2,97m²

FINAL 1

FINAL 2

FINAL 3

EL
EV

AD
O

R 
1

ESCADAS

EL
EV

AD
O

R 
2

124 m2 privativos
churrasqueira
2 vagas de garagem

Planta tiPo 2 dormS. 
com gaBinete / Final 3



nossos alicerces 
são a excelência e 
a responsabilidade
o escritório de engenharia joal teitelbaum atua 
no gerenciamento e na administração de empreendimentos
residenciais, comerciais e corporativos, fundamentado
nos pilares da gestão da qualidade, da sustentabilidade 
e da inovação. possui também unidades de negócio nas
áreas de planejamento e desenvolvimento urbano,
consultoria em sistemas de gestão e gerenciamento 
de obras para terceiros. 

com 59 anos e mais de 750 mil m² de obras gerenciadas, 
tem em seu portfólio o gerenciamento de obras 
importantes, como a sede do ons em santa catarina, 
o campus unisinos porto alegre e o r&d da stihl em 
são leopoldo, entre outros.



teitelbauM.com.br

rua marquês do pombal, 941
vendaS         51 99546.4748

todas as imagens, perspectivas e plantas são meramente ilustrativas. a metragem das unidades refere-se à área privativas das mesmas, conforme nBr 12721. incorporação registrada sob número r-29/207.795, no registro de imóveis 
da 1ª Zona de porto alegre-rS. projeto arquitetônico e responsável técnico: arq. Karina oliveira daut - cau rS: a26955-7

PRojeto aRquitetônico: amplo arquitetura

PRojeto Paisagístico: rodrigo buglione

PRojeto de seguRança: squadra gestão de riscos




