


EXCLUSIVIDADE
VOCÊ VIVENDO COM REQUINTE E ELEGÂNCIA.



AV. CRISTOVÃO COLOMBOR. GERMANO PETERSEN JR.

RUA GERMANO PETERSEN JR, 181
HIGIENÓPOLIS

VISTA DA RUA GERMANO PETERSEN JR

N

S

HIGIENÓPOLIS
Desde a sua oficialização em 1959, o Bairro Higienópolis é um dos melhores e mais 

arejados lugares para morar em Porto Alegre. 

Suas ruas e avenidas homenageiam grandes nomes da história do Brasil.

Atraente por suas características naturais – está localizado em uma região alta da cidade, com vistas 

privilegiadas, calçadas bem arborizadas e tranquilas – proporciona a seus moradores a combinação 

perfeita das comodidades da vida moderna, com uma qualidade de vida acima da média.

AV. CRISTOVÃO COLOMBO

R. GERMANO PETERSEN JR.

R. MARQUES DO POMBAL 



LUXO CONCEITUAL

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

• Apartamentos com 164,72 m2

• 3 suítes

• 3 ou 4 vagas na garagem

• Entrega em março de 2020

Lord assume um lugar de destaque no coração do Bairro Higienópolis.

Rua Germano Petersen Jr, nº 181, esquina com a Travessa Saúde.

Um local nobre e valorizado, selecionado a partir dos critérios essenciais para a sua vida. 

Entre eles: a facilidade de acesso, segurança, proximidade com tudo o que você precisa e 

a satisfação de estar em um dos núcleos residenciais mais desejados da cidade. 



SEJA 
BEM-VINDO 
AO NOVO

HALL DE ENTRADA

Modernidade, sofisticação e qualidade, 

planejadas de forma diferenciada. 

A Colla uniu a melhor arquitetura 

contemporânea com os mais 

avançados e inovadores conceitos de 

engenharia, para apresentar o Lord. 

Um empreendimento conectado à 

vida moderna e dinâmica, com maior 

aproveitamento de espaços. 



LIVING COM SACADA

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Calefação por piso aquecido e secador de toalha nas suites. Gerador.

Elevador codificado, garantindo mais controle                                           
e segurança para a sua família.

Tomadas USB nas suítes.

Persianas elétricas, para você controlar a 
claridade sem levantar da cama.

Espera para ar condicionado Split tipo inverter                                       
em todos os ambientes, inclusive na cozinha.

Espaço Gourmet.

Luxo e tecnologia integrados em um projeto inovador, para você desfrutar os melhores momentos da sua vida.



3 SUÍTES
3 OU 4 VAGAS 
NA GARAGEM

ÍTENS DE CONFORTO E EXECELENCIA

Instalações hidráulicas em PPR: mais 
segurança, praticidade e resistência.

Laje plana: reduz o número de pilares 
e vigas, melhora o conforto acústico 
e permite mais liberdade para a 
arquitetura.

Esquadrias eleváveis: melhor sistema, 
com maior vedação e conforto acústico.

Portas de entrada 45 mm em madeira 
maciça.

Paredes 100% em alvenaria: método 
artesanal que oferece mais durabilidade, 
conforto térmico e isolamento acústico.

Banheiros com ventilação natural.

Cubas Semiencaixe e chuveiro de teto: 
beleza, sofisticação e modernidade.

Vidros duplos

SUÍTE 
14,57 m2

SUÍTE 
13,69 m2

LIVING 
46,96 m2

SACADA 
3,49 m2

WC 
2,18 m2

LAVABO 
1,74 m2

LAVANDERIA 
4,82 m2

COZINHA 
9,00 m2

SUÍTE
MASTER 
22,02 m2



REFERÊNCIA 
EM QUALIDADE

REVESTIMENTOS INTERNOS

REVESTIMENTOS EXTERNOS

Muito granito e porcelanato nos banheiros, 

na cozinha, na sacada e na área de 

serviço. Materiais sofisticados que realçam 

a qualidade do seu lar.

Granitos e pastilhas de vidro. 

O granito oferece uma durabilidade maior. 

Ancorado em perfis e pinos metálicos, que 

distanciam o revestimento da estrutura do 

empreendimento, gera um colchão de ar 

que auxilia o isolamento termoacústico. 

Melhora o conforto interno e proporciona 

menor custo com manutenção.

Além da eficiência energética, cria um 

visual elegante que harmoniza com as 

belezas da rua e do bairro que você 

escolheu para viver. 

A ideia é ser feliz logo de cara.

SACADA



LAZER
• Piscina aquecida

• Fireplace

• Playground

• Salão Gourmet

• Fitness

O empreendimento tem uma linha 
elegante e atemporal. A ideia é trazer 
uma linguagem sofisticada também para o 
jardim. A piscina preta, os muros verdes, 
os painéis madeirados e a fonte formam o 
mix que transformara o local de lazer em 
um acolhedor oásis aos moradores.



FIREPLACE
PLAYGROUND



SALÃO GOURMET
Um projeto minimalista que dá a estética contemporânea, a funcionalidade e o luxo essencial.



FITNESS



SALÃO DE FESTAS

ACESSO PRINCIPAL

HALL DE ENTRADA

ACESSO GARAGEM

FIREPLACE - PLAYGROUND

PISCINAFITNESS

RUA GERMANO PETERSEN JR
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TRADIÇÃO DESDE 1984
Aqui na Colla, o que fazemos bem de verdade, é realizar o grande sonho de nossos clientes.
A cada dia, a cada obra, a cada detalhe.
A cada assinatura, cada aperto de mão, a cada sorriso. 
Porque somos uma família realizando o sonho da sua família.
E assim seguimos em frente. Afinal, pra quem ama o que faz, depois da meta alcançada, 
sempre vem um novo desafio.

Já são 33 anos de paixão, com mais de 100 empreendimentos entregues. Uma história respeitável 
baseada no talento, trabalho e atenção às pessoas. Clientes que têm a certeza de estar fechando 
o melhor negócio para suas vidas. O contrato é sempre fechado com o dono da empresa. É aquela 
confiança que não se encontra 
em qualquer lugar. Aquele olho no olho, aquele aperto de mão, aquela segurança no fio do bigode.

Aqui, você encontra mais do que uma empresa. Muito mais do que uma construtora. O nosso 
sucesso tem uma explicação bem simples:
formarmos um grupo de entusiastas e inquietos. 
Profissionais e parceiros que trazem no coração o mesmo objetivo de construir e entregar 
apartamentos que amaríamos morar.

Nossa marca é o sorriso. E um sorriso não se mede por andares, por metro quadrado ou por número 
de vagas. Não pode ser guardado, engavetado ou esquecido. Um sorriso não se empresta, não 
se aluga, não se troca. Pode ser contagiante, interminável ou simplesmente inesquecível. Não 
importa. Um sorriso é sempre um momento mágico. É por isso que ao selecionar um terreno, ao 
desenvolver um projeto, ao cuidar de cada detalhe da obra, imaginamos um sorriso. Por que ao 
fazer isso, também estamos imaginando a sua realização, a sua felicidade, a sua história de vida.

Desde 1984

/COLLACONSTRUCOES /COLLACONSTRUCOES
As imagens deste folheto são meramente ilustrativas não fazendo parte do contrato de compra e venda. Incorporação registrada no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª zona de Porto Alegre/RS, sob nº R-5/50.154.



www.lordportoalegre.com.br

Empreendimento:

Desde 1984


