Rua DR. Eduardo Chartier, 190
Higienópolis - Porto Alegre/RS

Viva com estilo

Viva em uma localização
Privilegiada na zona norte
de porto Alegre
Localizado em uma típica rua do bairro Higienópolis, arborizada e cheia
de vida, porém muito próximo a grandes avenidas de acesso, supermercados, colégios, clubes e também de fácil chegada e saída da cidade.

Escolas

800 M DO COLÉGIO PASTOR DOHMS
150 M DO COLÉGIO DOM BOSCO

Supermercados
Sogipa
PRAÇAS

1.100 M DO ZAFFARI HIGIENÓPOLIS
600 M DO BOURBON ASSIS BRASIL

700 M DE DISTÂNCIA

PROVÍNCIA DE SHIGA
MACEDÔNIA
CHOPIN
ALIM PEDRO

Vista Real Noturna
do Terraço

Facilidade e
mobilidade urbana
1 KM DE DISTÂNCIA DA AV. PLÍNIO BRASIL MILANO
1,2 KM DE DISTÂNCIA DA RUA DOM PEDRO II
240 M DE DISTÂNCIA DA AV. ASSIS BRASIL
4 KM DE DISTÂNCIA DO AEROPORTO
2,1 KM DE DISTÂNCIA DA AV. CRISTÓVÃO COLOMBO

Apartamento - Final 01

Plantas Personalizáveis
Plantas com flexibilidade no número de dormitórios, possibilitando ao morador
ter um mesmo apartamento durante muitos anos, readaptando este conforme
suas novas necessidades de vida.

Iluminação natural
Esquadrias do piso ao teto saindo para a sacada
em todos os dormitórios e sala de estar.
Sol da manhã em todos os dormitórios.

Vagas para até 2 carros por apartamento
Tenha a possibilidade de escolher a sua vaga de carro.

Baixo Custo condominial
Áreas condominiais enxutas e sem supérfluos.

APENAS 18 UNIDADES
Mais privacidade e liberdade no seu dia a dia e no convívio com os vizinhos.

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA AUTORAL
Uma fachada de personalidade! Cheia de estilo, vida e movimento, com seus
brises deslizantes, além de uma pegada industrial materializada nos robustos
perfis metálicos e nas pastilhas cerâmicas pretas da fachada.

Vista real

Duplex - Final 01

Coberturas
duplex
Coberturas duplex com vista panorâmica e
salas de estar com pé-direito de 6m de altura
Total privacidade devido à separação entre
ambientes sociais (1º andar) e ambientes
íntimos (2º andar).

Vista real

Vista real

TERRAÇO
CONDOMINIAL
No último pavimento, com mais de 200m², um terraço condominial
completamente vegetado servirá como espaço de contemplação
aos moradores, que poderão aproveitar em seus momentos livres
a vista panorâmica para o nosso Guaíba, ao mesmo tempo que têm
contato com uma extensa área verde a céu aberto. A ideia é que
esse jardim suspenso se transforme numa extensão do apartamento
de cada morador, por serem apenas 18 unidades no condomínio e
por ter acesso direto via elevador.
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VENTILAÇÃO CR UZADA

Seu formato de trapézio, com 3 frentes, deu a esse terreno um potencial fantástico.

VENTILAÇÃO CR UZADA

UNID ADES

FINAL 03
RECUO DE JARD IM

VENTILAÇÃO CR UZADA

LIMI TE DO TERRENO

RUA EDUA RDO CHARTIER

Plantas
PAVIMENTO
Tipo

E com isso foram valorizadas todas as fachadas do edifício, fazendo assim com que

UNIDADES

FINA L 01

RUA MARE CHAL SIMEÃ
O

FINAL 02

CIRCULAÇÃO

UNID ADES

todas unidades sejam frontais, permitindo maior privacidade, ventilação e sol pleno
em todas suas faces (devido à grande distância entre os vizinhos mais próximos),
além de permitir que o edifício se destaque ainda mais no entorno.

SOL DA TARD E
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apartamento FINAL 01 | 84m²

1 Dormitório
com home office

2 Dormitórios
com home office

2 Dormitórios
Layout A

2 Dormitórios
Layout B

apartamento FINAL 02 e 03 | 65m² e 68m²*
*A diferença de metragem entre as plantas é apenas na sacada.

1 Dormitório
Com home office

1 Dormitório
Com Sala de
Jantar

2 Dormitórios
Layout A

2 Dormitórios
Layout B

Duplex FINAL 01 | 144m²
3 dormitórios
Primeiro Pavimento

Plantas
Duplex

Segundo Pavimento

Duplex FINAL 02 e 03 | 115m² e 119m²*
*A diferença de metragem entre as plantas é apenas na sacada.

Primeiro
pavimento
Layout A

Primeiro
pavimento
Layout b

Segundo
pavimento
Layout a

Segundo
pavimento
Layout b

CONHEÇA A MKS
A MKS é uma incorporadora que se orgulha em fazer do canteiro de obras
o seu próprio escritório. Vivenciamos o dia a dia da obra, obstinados pela
excelência desde a execução bruta até o último detalhe do acabamento,

Eng. Massilon Kopper
CREA/RS 45 120D

e é por isso que acreditamos muito na importância da nossa presença na
rotina da obra, para que nada aconteça longe dos nossos olhos.

Eng. Rafael Kopper
CREA/RS 191065

Assumimos nosso compromisso em desenvolver edifícios confortáveis,
práticos e de boa arquitetura, que é essencial e inerente ao compromisso
que nós incorporadores temos ao edificarmos em nossa cidade. É uma
forma da MKS retribuir ao bairro todo carinho que tem recebido durante

Projeto Arquitetônico
Oficina Conceito Arquitetura

todos estes anos em que edificamos mais de uma dezena de prédios residenciais no entorno. Acabamos criando raízes na região onde construímos, o que acreditamos ser fundamental na humanização do processo
da construção civil como um todo, e estabelecendo assim uma harmonia
essencial nas relações incorporador/vizinhança, e edifício/cidade.

/mksempreendimentos

www.mksempreendimentos.com
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Incorporação registrada sob o número 188.549, na Quarta Zona do Registro de Imóveis de Porto Alegre. Todas as imagens apresentadas neste material são meramente ilustrativas.

