Construtoras realizam campanha “Projeto Casa Nova” em Ribeirão Preto
Companhia oferece condições especiais de negociação como entrada facilitada
e plano de pagamentos customizado.
Ribeirão Preto, maio de 2017 – Até o dia 31 de maio a Rodobens Negócios
Imobiliários realizam a campanha “Projeto Casa Nova” e negociará
apartamentos dos empreendimentos Residencial Cabreúva e Le Notre
Residencial com condições especiais.
Entregue em setembro de 2016, o Residencial Cabreúva está localizado na Av.
Norma Valério Correa, 715, no Jardim Botânico, considerado um dos bairros
mais cobiçados de Ribeirão Preto, na zona sul da cidade. O conceito do
empreendimento faz referência ao moderno e conta com duas torres de
apartamentos com cinco opções de plantas (opção de até 3 suítes), distribuídos
em 19 andares, com áreas entre 91m2 e 108 m2. Oferece ainda ampla área
verde e de lazer, com salão de festas, espaço gourmet, área de jogos, fitness,
churrasqueira, deck molhado e piscina com borda infinita. Os últimos
apartamentos podem ser negociados com valores a partir de R$ 522 mil.
O Le Nôtre Residencial surpreende o público com as opções de lazer. Está
localizado na zona sul da cidade, no encontro da Avenida João Fiúsa com a Rua
Carlos Ratebe Cury e tem previsão de entrega para o segundo semestre de
2017. Os futuros moradores do Le Nôtre contarão com uma bela vista e natureza
ao redor. A torre terá três acessos independentes e será composta nos 18
andares por apartamentos de 108,32 m² e 131,96. Há opções de plantas com
três suítes ou dois dormitórios, uma suíte e sala ampliada. Os últimos
apartamentos podem ser negociados com valores a partir de R$ 641 mil.
Na área comum haverá espaços destinados para: brinquedoteca, home cinema,
carteado, salão de festas e espaço gourmet com copa, varanda para jogos,
academia com spa, sauna e repouso, área para churrasqueira, quadra esportiva,
quadra de squash, piscina infantil, adulto com raia, deck úmido e seco, solário e
jardins contemplativos.
Interessados podem acessar o site da campanha www.projetocasanova.com.br
e conferir todas as cidades e empreendimentos participantes.
Serviço:
Residencial Cabreúva
Av Norma Valério Correa, 715 - Jardim Botânico
Le Notrê
Rua Carlos Rateb Cury, 1015
Contato

Central de vendas – Ligação gratuita 0800 042 4231
Site: www.projetocasanova.com.br

SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 25 anos, a construtora e
incorporadora chegou à marca de 169 empreendimentos lançados em todo o
Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros. A companhia tem
capital aberto desde 2007, lançou mais de 64 mil unidades, somando 6,1 milhões
de m² construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos
empresariais do país, com tradição de 65 anos no mercado e atuação nos
setores automotivo, financeiro e imobiliário. Em 2015, a empresa foi classificada
como a 12ª maior empresa de construção e incorporação do país pelo “Ranking
ITC – As 100 Maiores Construtoras”.
SOBRE A STÉFANI NOGUEIRA
Exemplo de qualidade, seriedade e inovação no mercado da construção civil, a
Stéfani Nogueira Incorporação e Construção transporta em cada
empreendimento o futuro para o hoje. Presente em várias cidades do estado de
São Paulo, além da participação em projetos de outros estados do Brasil, oferece
sempre excelência técnica, valorizando o espírito construtivo de cada um dos
seus colaboradores, prestadores de serviços, membros da comunidade e do
mercado. Tudo feito com muito respeito ao meio ambiente. Desde 1981, a
Stéfani Nogueira Incorporação e Construção busca no crescimento constante a
qualidade e segurança dos seus serviços, antecipando tendências, garantindo
aos seus clientes as melhores opções em moradia e investimento.
Contatos para imprensa:
Néctar Comunicação Corporativa
Douglas Santos – douglas.santos@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5110 - (11) 9 8902-9701
Stela Maris - stela.maris@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5117 - (11) 9 7671-9534

