
1 

 

CARTA DE CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES  
 

 
SÃO PAULO/SP – VILA MASCOTE: Apartamento nº 61 – localizado no 6º andar do 
Edifício Maratona, situado à Rua Maratona nº 139.  
 
Matrícula nº 111.189 do 15º RI Local e Contribuinte nº 089.073.0279-0.  
 
Obs.: Embora conste na documentação do imóvel como Bairro Jabaquara, o 
vendedor afirma que imóvel localiza-se na Vila Mascote.  
 
Apartamento com área real privativa de 179,32m², 3 suítes, lavabo e área de 
serviço, totalmente recém-reformado com muita modernidade para oferecer 
conforto e segurança. Todos os cômodos são arejados e possuem uma excelente 
iluminação natural.  
 
Apartamento não habitado após a reforma.    
 
Ao primeiro olhar, já é possível observar os acabamentos de alta qualidade e o 
bom gosto de todos os detalhes. 
 
Sala ampla, com três ambientes, que se conecta com uma varanda já 
envidraçada com moderno sistema Espanhol de fechamento (sem roldanas 
aparentes) para aproveitar a deslumbrante e ampla vista do pôr do sol e da cidade 
de São Paulo.  
 
Cozinha espaçosa com móveis planejados de altíssima qualidade com uma 
bancada em ilha e integrada à sala com vista panorâmica para você fazer aquele 
jantar com a família e amigos. 
 
Sonhando em ter uma suíte master com closet? Então você precisa conhecer esse 
projeto.  Oferecemos uma opção de suíte master bastante confortável e closet 
luxuoso, pia fora com espelho camarim e banheiro com chuveiro duplo e banco 
embutido para agradar até mesmo às pessoas mais exigentes.  
 
Na garagem, há vagas para três carros e depósito.  
 
Um grande diferencial é a chapelaria, projetada com pia e armários embutidos 
impecáveis logo na entrada do apartamento. 
 
O projeto de iluminação foi pensado para consagrar o clima moderno e 
aconchegante em todos os ambientes do apartamento.  
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DETALHES IMPORTANTES DA REFORMA:  
 
 

• Rede hidráulica 100% nova com canos de cobre; 
 

• Substituição de 100% das instalações elétricas (Inclusive com troca do quadro de 
força);  
 

• Pisos e pias em porcelanato;  
 

• Metais 100% Deca;  
 

• Todos os banheiros possuem box Piso-Teto, nicho com iluminação Led além de 
bancos nos chuveiros;  
 

• O apartamento possui eletrodomésticos Brastemp e móveis embutidos nos 
banheiros, na cozinha, área de serviço, closet e chapelaria;  
 

• Instalação pronta para aspiração central;  
 

• 6 máquinas de ar-condicionado quente/frio inverter;  
 

• Sem hall de entrada (o elevador sai dentro do apartamento);  
 

• Fechadura de segurança na porta social e biométrica na porta de serviço. 
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