São Paulo, 8 de março de 2012

Living Construtora alia qualidade e preço acessível no
lançamento do Way Vila Guilherme
Empreendimento apresenta melhor custo-benefício da região
e conta com localização privilegiada
A Living Construtora, empresa do grupo Cyrela Brazil Realty, começa 2012
apresentando o Way Vila Guilherme, empreendimento na zona norte de São
Paulo, com VGV de R$ 65 milhões e diferenciais como localização e preço.
O Way Vila Guilherme está ao lado das principais vias de acesso da região,
(como a Marginal Tietê, Av. Guilherme, Av. Brás Leme e Av. Luis Dumont
Vilares), transporte público (Metrôs Tietê, Carandiru e Terminal Rodoviário do
Tietê), centros comerciais (Walmart, Carrefour, Lar Center, Center Norte e
Shopping D), além dos parques da Juventude e Anhembi, universidade
UniSant’Anna e o SESC.
Com o melhor preço do metro quadrado na região e garantia de qualidade da
Living Construtora, o empreendimento tem duas torres em um terreno com
mais de 6.600 m², áreas comuns assinadas pelo renomado paisagista Marcelo
Faisal e segurança 24 horas. As plantas são de 2 e 3 dormitórios com suíte (53
m² e.66 m²)
As áreas de lazer possuem fitness, espaço para ginástica, sauna com
descanso, redário, piscinas adulto e infantil, quadra gramada, 2 churrasqueiras,
salões de festas adulto e infantil, playground, play minicidade, brinquedoteca e
salão de jogos.
Para mais informações é só
www.wayvilaguilherme.com.br.

acessar

Ficha técnica:
Terreno: 6.670 m²
Nº de unidades: 217
Nº de torres: 2
Nº de unidades por andar: 8
Nº de pavimentos: térreo + 13 andares
Nº de vagas: 1

Metragem das unidades:

o

site

do

empreendimento

2 dorms. 53 m² (suíte)
3 dorms. 66 m² (suíte)
Arquitetura: MCAA
Paisagismo: Marcelo Faisal
Decoração das áreas comuns: Mariela Flumian
Sobre a Living Construtora
A Living Construtora é uma empresa focada em permitir e facilitar a conquista
da casa própria. A construtora faz parte do grupo Cyrela Brazil Realty e conta
com uma solidez de mais de 50 anos de mercado. Com mais de 54 mil
unidades lançadas, a Living está presente em 14 estados e 48 cidades
brasileiras.
Mais informações sobre a Living Construtora e seus produtos, acesse:
http://www.s2publicom.com.br e http://www.livingconstrutora.com.br
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