


Pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, 
cientista, inventor, botânico. Sensacional 
em tudo que fazia. 
Esse era Leonardo, que inspirou o nosso 
Da Vinci, edifício mais icônico da história 
da Lares. Ser genial em cada detalhe 
passou a ser a nossa obrigação.



Quando a natureza ofereceu  
um cenário assim, a Lares 
retribuiu com uma obra-prima



Para disputar a atenção  
com a orla da Ponta Verde,
a Lares teve que caprichar 
muito na fachada.
Fachada em mármore, porcelanato e pele de vidro 
temperado verde. Porque luxo combina com luxo, 
e beleza combina com a enseada da Ponta Verde. 
Pela primeira vez, vai ter gente andando na praia e 
olhando para o lado de cá.

Perspectiva ilustrada do edifício.



Perspectiva ilustrada do edifício
inserida em foto real da sua localização.



Vai ser difícil querer  
sair de casa,
mas se acontecer,  
está tudo perto.

Não é exagero. O Da Vinci está 
localizado no ponto mais nobre 
da Ponta Verde, de Maceió, de 
Alagoas. Na beira-mar, num terreno 
privilegiado, de esquina, bem ao 
lado do Novo Palato Praia.

Palato Praia

Foto da orla marítima da Ponta Verde e Pajuçara, Maceió/AL



Palato Praia

Residencial
Da Vinci

Perspectiva ilustrada do prédio inserida em  
foto real da orla marítima da Ponta Verde, Maceió/AL



413 m² de área privativa.
Espaço mais que 
suficiente para abrigar 
todos os seus sonhos.

É grande, a gente sabe. É lindo, obrigado.
Mas o Da Vinci também tinha que ser 
exclusivo, na exata extensão desta palavra. 
Ele tem um apartamento em cada andar. 
Uma piscina em cada apartamento. 
E apenas uma família privilegiada em cada 
pavimento.

• Flexibilidade na planta.
• 5 vagas de garagem.



Perspectiva ilustrada da sala de  
estar do apartamento.



Perspectiva ilustrada da sala de  
estar do apartamento.



• 4 suítes, sendo uma supermaster  
     com closet e dois banheiros. 

Perspectiva ilustrada da
Suíte Supermaster



• Megavaranda de 100m² com piscina em todos apartamentos 
• Cascata na piscina de algumas unidades.

Muito lazer nas áreas comuns  
e também nas incomuns.



Perspectiva ilustrada de detalhe 
da Varanda Gourmet com piscina



• Copa/Cozinha integrada à supervaranda Perspectiva ilustrada da Copa/Cozinha



• Piscina com vista para o mar iluminada por fibra ótica.
• Espaço gourmet da piscina.
• Raia exclusiva de natação com água aquecida.
• Academia entregue equipada.
• 2 hidromassagens
• Sauna.
• Playground.
• Área de lazer externa.
• Terraço descoberto.
• Salão de festas entregue decorado.
• Recepções  entregues já decoradas.

piscina e lounge na 
megavaranda de  
cada apartamento.
E o DaVinci oferece  
muito mais lazer.



Perspectiva ilustrada com vista  
parcial da área de lazer do edifício

• Área de lazer com vista para o mar



Perspectiva ilustrada com vista  
parcial da área de lazer do edifício• Espaço Gourmet na piscina

Perspectiva ilustrada com vista  
parcial da área de lazer do edifício



• Piscina com vista para o mar 

Perspectiva ilustrada  
da piscina do edifício



• Academia equipada

Perspectiva ilustrada  
da academia do edifício



• Hall do edifício decorado Perspectiva ilustrada do hall do edifício



• Salão de festas  com vista para o mar

Perspectiva ilustrada do 
salão de festas do edifício



• Espaço Kids

Perspectiva ilustrada da Brinquedoteca do edifício



Inovações você já viu 
muitas por aí.

A novidade é que a  
Lares reuniu todas  
num único edifício. 

Smart Home.  
Infraestrutura pronta para 
sistemas de automação.
 
• Iluminação dimerizada.
• Cortinas.
• Home theater.
• Câmeras.
• Central telefônica inteligente 
com intercomunicação entre os 
apartamentos e a portaria.



Safety Control. 
Sistemas inteligentes de segurança nas 
áreas comuns. 

• Entradas sociais e de serviço com  
     fechaduras de segurança.
• Abertura por biometria e/ou  
     reconhecimento facial.
• Infraestrutura integrada ao sistema de  
     automação dos apartamentos.
• Elevadores com acionamento por  
      identificação biométrica.
• Sistema de acesso de pedestres e  
      veículos através de células de clausura e  
      biometria.
• Portões de veículos comandados por  
     identificação automática do morador  
     com sistema antiesmagamento.
• Sensores de presença nas áreas  
     comuns.
• Circuito interno de TV.
• Sistema de alarme para detecção de  
     vazamento de água ou gás.



Smart Building. 
O que seria da beleza sem a inteligência?
 
• Elevadores com velocidade e frequência variada de 
última geração.
• Irrigação dos jardins com acionamento automático 
através de sensor de umidade.
• Monitoramento eletrônico dos níveis dos 
reservatórios de água e acionamento automático das 
bombas com alarme de nível baixo. 
• Medição individualizada de água e gás.

Gerador full. 
Se faltar energia lá fora, você nem vai  
perceber aqui dentro.

• Atende todas as áreas comuns, inclusive os 
elevadores.
• Atende toda a iluminação e tomadas nos 
apartamentos.
• Atende até o split na suíte principal.

Perspectiva ilustrada do edifício



Perspectiva ilustrada da  
planta do apartamento

• Quartos sociais já entregues  
     climatizados (split) e com infraestrutura  
     para instalação na sala e varanda.
• Chuveiros e torneiras da cozinha com  
     água aquecida por energia solar com  
     apoio elétrico/gás.
• Torneiras de monocomando nos  
     chuveiros, com regulagem de  
     temperatura ideal de banho.
• Janelas com isolamento acústico em  
     todas as suítes.

Comodidades extras no 
apartamento.
Arremates com a 
assinatura Lares.



Da Vinci é da Lares
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