
WEST SIDE - BARRA FUNDA
TORRE BAYARD - UNIDADES FINAIS 1 E 4 - 4º AO 25º PAVIMENTO 90,39 m²

O presente documento está sendo disponibilizado apenas para vossa verificação, não
fazendo parte integrante do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de
Unidade Autônoma.
Eventual escolha de planta diversa do apartamento tipo deverá ocorrer futuramente
quando o departamento "Yuny Personalização de Unidades" Contatá-lo para dar
início/seguimento ao processo de personalização.
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www.mcaa.arq.br

WEST SIDE - BARRA FUNDA
RUA ANHANGUERA, 436 - BARRA FUNDA

 NOTAS:
 · As medidas dos ambientes são de face a face das paredes no revestimento, e estão em metros;
 · O formato e as dimensões das louças sanitárias, pias, cubas e bancadas são apenas referenciais, podendo sofrer alterações em função do memorial descritvo;
 · O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constam no memorial descritivo;
 · Medidas livres entre paredes estão sujeitas a variações em decorrência da execução e dos acabamentos a serem utilizados;
 · Os móveis, box de vidro para os banhos, divisórias e objetos são sugestões decorativas, não fazendo parte integrante do contrato;
 · O projeto poderá sofrer alterações nos forros e sancas, em função do projeto de instalações. Apenas o 25º pavimento terá forro de gesso em todos os ambientes;
 · A previsão dos locais dos equipamentos (máquina de lavar louça, máquinas de lavar e secar roupas, fogão, depurador, geladeira, microondas e ar-condicionado
estão representados em projeção.  Os mesmos não são parte integrante do contrato;
 · Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer alterações durante as compatibilizações técnicas;
 · A metragem da área privativa da unidade autônoma acima mencionada inclui a área de 2,25m² do depósito privativo, localizado no 1º ou 2º pavimentos de
garagem.



WEST SIDE - BARRA FUNDA
TORRE BAYARD - UNIDADES FINAIS 2 E 5 - 4º AO 25º PAVIMENTO 88,78 m²
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WEST SIDE - BARRA FUNDA
RUA ANHANGUERA, 436 - BARRA FUNDA

O presente documento está sendo disponibilizado apenas para vossa verificação, não
fazendo parte integrante do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de
Unidade Autônoma.
Eventual escolha de planta diversa do apartamento tipo deverá ocorrer futuramente
quando o departamento "Yuny Personalização de Unidades" Contatá-lo para dar
início/seguimento ao processo de personalização.

 NOTAS:
 · As medidas dos ambientes são de face a face das paredes no revestimento, e estão em metros;
 · O formato e as dimensões das louças sanitárias, pias, cubas e bancadas são apenas referenciais, podendo sofrer alterações em função do memorial descritvo;
 · O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constam no memorial descritivo;
 · Medidas livres entre paredes estão sujeitas a variações em decorrência da execução e dos acabamentos a serem utilizados;
 · Os móveis, box de vidro para os banhos, divisórias e objetos são sugestões decorativas, não fazendo parte integrante do contrato;
 · O projeto poderá sofrer alterações nos forros e sancas, em função do projeto de instalações. Apenas o 25º pavimento terá forro de gesso em todos os ambientes;
 · A previsão dos locais dos equipamentos (máquina de lavar louça, máquinas de lavar e secar roupas, fogão, depurador, geladeira, microondas e ar-condicionado
estão representados em projeção.  Os mesmos não são parte integrante do contrato;
 · Projeto executivo em desenvolvimento, podendo sofrer alterações durante as compatibilizações técnicas;
 · A metragem da área privativa da unidade autônoma acima mencionada inclui a área de 2,25m² do depósito privativo, localizado no 1º ou 2º pavimentos de
garagem.
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