Residencial Solares alia conforto, requinte, segurança e lazer
Rodobens Urbanismo lança condomínio fechado com terrenos de alto padrão e
conceito de clube privativo
Presidente Prudente está sendo apresentada a um novo estilo de vida. Para atender
aos mais altos níveis de exigência da cidade, a Rodobens Urbanismo reuniu no seu
mais novo empreendimento o que há de melhor no mercado imobiliário brasileiro. Assim
surgiu o Residencial Solares, um condomínio fechado com lotes entre 420 m² e 640 m²,
projetado segundo o conceito de clube privativo.
As áreas de lazer têm, somadas, mais de 28.000 m². O condomínio oferece opções
como salão de festas, fitness com vestiário, pista de cooper, espaço zen, área do
pergolado, piscinas adulto e infantil, playground, quiosque com churrasqueira, duas
quadras de tênis, campo de futebol, academia ao ar livre e quadra poliesportiva.
As áreas comuns serão entregues totalmente equipadas e decoradas, conforme o
projeto desenvolvido pelo renomado escritório Samy & Ricky, que possui um vasto
portfólio de residências luxuosas e escritórios de alto padrão em todo o Brasil. As áreas
de fitness e de salão de festas serão entregues com sistema de ar-condicionado.
Para garantir a segurança, as guaritas contarão com vidros blindados e circuito fechado
de TV, com câmeras instaladas no acesso a portaria e infraestrutura (tubulações e
caixas) em locais estratégicos para futuras expansões. O condomínio foi estruturado
para estar 100% funcional para uso dos futuros moradores no momento da entrega dos
terrenos.
As obras já foram iniciadas e os interessados podem visitar o stand da Rodobens no
Prudenshopping para obter mais informações sobre o empreendimento, que além de
todo o requinte, sofisticação e segurança, oferece a comodidade de estar localizado
próximo a supermercados, shopping center, serviços e importantes avenidas da cidade.
Serviço
Site: www.residencialsolares.com.br
Telefone: 0800 603 3100
Plantão de vendas
Prudenshopping – Piso Washington Luiz – Em frente a Renner.
Localização do empreendimento
Avenida Andelson Ribeiro. Presidente Prudente/SP
Área dos Lotes: 420m² a 640m²
Áreas de Lazer: Salão de Festas, Academia, WCs, Vestiários, Copa, Pista de Caminhada,
Espaço Zen, Área de Estar, Piscina Adulto e Infantil, Playground, Quiosque com
Churrasqueira, Quadra de Tênis (2 quadras), Campo de Futebol, Academia ao Ar Livre,
Quadra Poliesportiva e Pergolados.

