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2 elevadores por torre

Lazer completo

 em 12.500m²
4 TORRES TÉRREO 

+ 12 PAVIMENTOS
208 UNIDADES
de 60m² a 81m²
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Fitness

Complexo
de Piscinas
com Cascata

Quadra Recreativa

Clubinho

PlaygroundEspaço Gourmet
com Deck Externo

Espaço Horta

Quiosques com
Churrasqueiras

Praça Cubo

Promenade Central

Bicicletários cobertos
com bancada e
bomba de ar

Espaço PetO Cubo

UM ESPAÇO
QUE HÁ MUITO TEMPO
VOCÊ MERECIA 

ÁREAS DE LAZER
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Complexo de Piscinas
com Cascata

Mais de 600m²
com piscina adulto, prainha,
piscina infantil e solarium
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Um espaço vivo que promove conexões.
Tanto para coworking, lounge e
perfeito para festas

O Cubo
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Promenade Central
Ampla praça central que permeia as torres.
Traz harmonia e paz, local de contemplação,
meditação e encontros. 
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Muito espaço para a diversão
das crianças ao ar livrePlayground
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E também em um aconchegante
espaço climatizado

Clublinho
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Quadra Recreativa
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Fitness



1 ou 2 vagas cobertas de garagem
por apartamento. Seu carro sempre
estará protegido. 
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Edifício-garagem
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Conforto e exclusividade
planejados para você

DIFERENCIAIS DOS APARTAMENTOS
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APTOS GARDEN
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APTOS GARDEN



ALVARÁ PMPV No 482/2021. Memorial de Incorporação Registrado No R-05, Matrícula 83.166, Livro 2 no 1º Serviço Registral de Porto Velho/RO. As unidades do empreendimento e áreas comuns serão entregues conforme descrito no Memorial Descritivo. As plantas baixas ilustradas e imagens virtuais das unidades habitacionais decoradas 
são sugestões artísticas. O mobiliário, equipamentos e itens decorativos presentes nas imagens destas unidades não fazem parte do Memorial Descritivo e do Contrato de Compara e Venda das unidades do empreendimento. Os pontos exatos de vigas, pilares, instalações elétricas e hidráulicas prevalescentes serão aqueles que constarem 
nos respectivos projetos de execução. As imagens contidas neste material são artísticas virtuais e perspectivas meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações. A vegetação e o paisagismo apresentam porte adulto ilustrativo, na entrega do empreendimento a vegetação e o paisagismo apresentarão porte jovem e inicial de crescimento. 
Cores, texturas, materiais de acabamento, decorativos e detalhes construtivos podem variar quando da execução.

Com mais de 25 anos de experiência, a SBS Empreendimentos é uma 
incorporadora que nasceu em Campo Grande - MS, atuando também em 
Porto Velho - RO. Com foco nas necessidades de seus clientes e forte 
investimento em tecnologia, sustentabilidade e qualidade com certificação 
nível A do PBQPH.

Durante esses anos, a SBS acumulou um portfólio de mais de 250 mil 
metros quadrados de área construída, tornando sonhos concretos para 
clientes, colaboradores, parceiros e uma extensa cadeia produtiva, 
colaborando no desenvolvimento de Porto Velho.

REALIZAÇÃO

Invista neste empreendimento com a

Socialimoveis.com.br (69) 99981-0800


