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|    FACHADA VISTA DA RUA JARDIM BOTÂNICO
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Na frente do empreendimento, uma casa 

histórica foi preservada. E, nela, será possível 

encontrar um charmoso café ou um elegante 

bistrô. Além de uma área de lazer pensada 

para proporcionar momentos incríveis. 

O casarão
da chácara.

|    MAISON BOTANIQUE







Térreo

Cotas nível carga e descarga.



1º pavimento



2º pavimento



A casa é um bem tombado e caso o proprietário queira fazer quaisquer alterações, 

ele será responsável pela aprovação junto ao Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH 

(órgão responsável pelo tombamento).
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Notas

- Área privativa total da loja: 516,20 m2;

- Área privativa das varandas: 29,94 m2;

- As cotas indicadas podem sofrer alterações durante a execução da obra;

- As cotas indicadas são de eixo, medidas entre eixos de parede;

- As áreas indicadas privativas incluem as paredes externas;

- O deck externo está contabilizado na área privativa total;

- Os pilares e shafts podem sofrer alteração durante a obra;

- O sistema de ar-condicionado será VRF. Conforme projeto específico;

- Os aparelhos de ar-condicionado, rede de dutos e a instalação na unidade deverão ser contratados e pagos 

pelo proprietário;

- O sistema de exaustão deverá incluir as coifas lavadoras para evitar mau cheiro aos apartamentos, 

conforme previsto em convenção. O custo será do proprietário;

- Qualquer alteração ou intervenção do proprietário no local deverá ser aprovado no Instituto do 

Patrimônio da Humanidade;

- Será entregue a previsão básica para a distribuição da exaustão e do ar-condicionado.
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