Rodobens Negócios Imobiliários apresenta o Allegro Sinop
Com o empreendimento empresa mostra um novo conceito de residenciais na região
norte de Mato Grosso
Sinop, abril de 2016 – A Rodobens Negócios Imobiliários apresenta o Residencial
Allegro, um empreendimento que oferece um novo estilo de vida para Sinop. Com o
conceito de clube privativo, o condomínio é equipado com diversos itens de lazer como
piscinas adulto e infantil, playgrounds baby e infantil, espaço fitness externo, academia,
quiosque com churrasqueira e forno para pizza, bicicletário, salão de festas com terraço
e churrasqueira, quadra recreativa e salão de jogos. O plantão de vendas com o
apartamento decorado e maquete do empreendimento será aberto para visitação a
partir do dia 16 de abril.
Serão duas torres de 18 pavimentos com apartamentos de 63m² e 71m² com opções de
dois ou três quartos sendo uma suíte, todos equipados com churrasqueira na varanda.
O condomínio será construído em uma das áreas de maior desenvolvimento da cidade,
no bairro São Cristóvão, ao lado do Machado Super Center.
Especialmente desenvolvido para Sinop, o condomínio possui diversas características
pensadas para assegurar o máximo de conforto aos futuros moradores, por exemplo,
todos os apartamentos possuem laje técnica e previsão de infraestrutura para a
instalação de ar-condicionado nos quartos e sala de estar e individualização de gás e
água. Além de laje com desempenho acústico.
As áreas comuns, como academia, salões de festa e playgrounds serão entregues
totalmente equipadas, mobiliadas e decoradas. O Residencial Allegro terá ainda guarita
com vidros blindados e câmeras de monitoramento estrategicamente posicionadas para
assegurar a segurança e tranquilidade dos moradores. O empreendimento contará com
um gerador, que possibilitará o funcionamento de todos os ambientes das áreas
comuns, em caso de falta de energia.
O empreendimento, que reúne o que há de melhor no mercado imobiliário no Brasil
terá o projeto paisagístico assinado pela Tal Quintal Arquitetura, um escritório
especializado em estruturar áreas externas, praças e espelhos d’água. O projeto
arquitetônico ficou a cargo de Rubio&Luongo Arquitetura, uma empresa com mais de
30 anos de experiência no desenvolvimento de áreas residenciais. Os espaços internos
ganharam um toque de sofisticação e modernidade com a ambientação e
decoração pelo renomado escritório de arquitetura Sesso & Dalanezi Arquitetura.
Os interessados podem obter mais informações sobre o empreendimento visitando a
loja localizada na Avenida das Embaúbas, 1947, Centro, ligando para a Central de Vendas
0800 603 3100 ou acessando o hot site www.allegrosinop.com.br e também na página
oficial do empreendimento no Facebook: facebook.com/residencialallegrosinop
Ficha técnica

Área do terreno – 11.198,90 m²
Área privativa – 19.055,13 m²
Pavimentos – 18 andares
Total de unidades – 283
Área privativa das unidades;
71,37 m² - 03 dormitórios (01 suíte) com 01 ou 02 vagas de garagem
63,15 m² - 02 dormitórios (01 suíte) com 01 vaga de garagem
Endereço - Avenida Perimetral Sul, 456
Telefone – 0800 603 3100
Site – www.allegrosinop.com.br
SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há 24 anos, a construtora e incorporadora chegou à marca
de 167 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 5,7 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 12º maior
empresa de construção e incorporação do país pelo “Ranking ITC – As 100 Maiores
Construtoras”, uma das mais importantes instituições do país.
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

