P R O N T O

P A R A

M O R A R

P E T R Ó P O L I S

|APARTAMENTOS- 170M²|
|GARDEN - 228M2|
|GARDEN - 307M2|

|3 SUÍTES - 3 E 4 VAGAS|

OLIMPO
PRONTO PARA MORAR

Um empreendimento diferenciado e de alto padrão no Bairro
Petrópolis, um dos bairros mais tradicionais, nobres e
arborizados de Porto Alegre, próximo à Terceira Perimetral, à
Praça da Encol e ao Grêmio Náutico União.

.

OLIMPO
PRONTO PARA MORARA

Olimpo é um empreendimento de alto padrão que une
sofisticação, conforto, infraestrutura e os melhores
acabamentos em uma ótima localização. O empreendimento
também possui opções de 2 APARTAMENTOS GARDEN.

APARTAMENTO GARDEN 307m²
sendo 137m² de área externa, com deck e
banheira de hidromassagem.
APARTAMENTO GARDEN 228m²
sendo 58m² de área externa, com deck e
banheira de hidromassagem.

OLIMPO
PRONTO PARA MORAR

São apenas 18 unidades, 3 suítes, e possibilidade da
dependencia se transformar em closet, escritório ou um
quarto dormitório. A planta também permite que a cozinha
seja totalmente integrada com a sala.
APARTAMENTO TIPO com 170 m², 2 apartamentos por
andar.
.

OLIMPO
DIFERENCIAIS

Os moradores do Olimpo têm à disposição:
- gerador de energia
- elevador privativo e codificado por biometria
- persianas elétricas
- piscina,
- hall social e de serviços.
- portaria 24 horas
- chuveiro de teto nas suites

- portas de 45mm em madeira maciça
- porta de entrada pivotante com 1,20m de largura e puxador em inox
- esquadrias piso teto
-tubulação hidráulica em PPR, |material que suporta maior variação de
temperatura|
- Espera para tubulação de ar condicionado em cobre
- Vidro laminado de 10mm para maior conforto acústico e térmico
- Salão de festas,
- Fitness

.

OLIMPO
LOCALIZAÇÃO

Um imóvel diferenciado no coração do bairro Petrópolis,
próximo a terceira perimetral, Praça da Encol e Grêmio
Náutico União, o Olimpo está localizado na Av. Lageado,
1100,

APARTAMENTO FINAL 02 Posição oeste, com o por do sol
na sala e o sol da manhã e tarde
nos quartos.

APARTAMENTO FINAL 01 Posição leste, com o nascer do
sol na sala e o sol da tarde nos
quartos.

OLIMPO
NOSSO LEGADO

Muito mais do que construir, queremos edificar histórias de
vida e sermos facilitadores da sua felicidade. Construímos
por paixão e por sorrisos, para que em cada
empreendimento novos sonhos se realizem

Transformar Porto Alegre,
impactar o maior número de
pessoas e criar um legado de
excelência, honestidade e qualidade
contínua é o que faz as nossas vidas
valerem a pena.

Hoje com 35 anos de mercado são
mais de 3000 apartamentos
entregues com um excelente índice
de satisfação dos clientes. Todos
estes imóveis chegaram as mãos de
seus proprietários no prazo correto,
a pontualidade é um compromisso
fundamental para a Colla
Construções.
Fomos contaminados pela paixão e
entusiasmo do nosso fundador e
aprendemos a viver para fazermos a
diferença. Desde 1984 nos

concentramos na busca por
qualidade e excelência de
engenharia para construirmos
empreendimentos que superem as
expectativas e realizem os sonhos de
cada cliente.
Nosso desafio é ser sempre
surpreendente sem perder a essência
e a cultura de qualidade.
A cada empreendimento buscamos
uma melhor qualificação com o
objetivo de sermos protagonistas das
nossas realizações.

