34
e

quartos, com até

3

e até

2

suítes

vagas de garagem

Localização: Avenida Antônio Gil Veloso, Praia de Itapuã, Vila Velha, ES

De frente para o mar da

Praia de Itapuã

2

3
FACHADA

portaria

Um recanto
de prazer e

liberdade

Piscina

4

5
Churrasqueira Gourmet

Brinquedoteca

Itens técnicos


 revisão para
P
instalação de
aquecedor a gás
de passagem para
todos os chuveiros;



 revisão para
P
instalação de ar
refrigerado do tipo Split
nos quartos e sala.



 edidor individual de
M
água por apartamento;



 edidor individual de
M
gás por apartamento;



 omadas para telefone
T
e tv nos quartos e sala;



 odos os cômodos
T
rebaixados em gesso;



 entro de
C
conectividade
individualidade por
apartamento com
tubulações interligadas
e previsões de lógicas,
alarme e som.

Salão Multi-uso

6

7
Salão Multi-uso

fitness

Cobertura Coletiva

Lazer

• Churrasqueira • Churrasqueira Gourmet
• Fitness • Piscina Adulta e Infantil
• Sauna • Brinquedoteca

Sol Poente

Sol Nascente
8

9

Masterplan Térreo

10

Conforto e
privacidade no melhor
lugar para se morar.

Lazer

• Salão Multi-uso

11

Planta

12

Sob medida para você
viver os seus sonhos.

Coluna 01

Coluna 02

Área privativa
146,83m² (4 quartos)

Área privativa
146,81m² (4 quartos)

13

Planta

14

O prazer de viver bem
em um lugar feito para você.

Coluna 03

Coluna 04

Área privativa
96,82m² (3 quartos)

Área privativa
97,09m² (3 quartos)

15

Localização privilegiada, segurança e rentabilidade
A construção pelo sistema de condomínio fechado é uma
construção a preço de custo, fiscalizada pelos condôminos através da comissão de representantes. A construtora
procura as melhores localizações, define o projeto do empreendimento e elabora todo o planejamento e viabilidade da obra para procurar as pessoas certas e interessadas

em participar do grupo. A Galwan faz a administração das
obras de forma aberta e transparente. Os controles construtivos adotados ajudam a evitar desperdícios, tornando
o custo do imóvel ainda mais atraente para o morador ou
investidor face aos preços de mercado, que costumam
ser até 30% mais altos, conforme a localização ou projeto.

Credibilidade do Condomínio Galwan
Atuando desde 1981 no sistema de condomínio fechado,
a Galwan construiu uma história de credibilidade não só
pela satisfação de seus moradores e pela rentabilidade
de seus investidores, mas também por fatores que vão
além da legislação que rege a construção em condomínio, com mecanismos próprios, legais e transparentes.
Neste sistema, o imóvel não tem um “preço”, mas um

“custo previsto”. Observe no quadro abaixo a variação
das obras já concluídas. As diferenças de custo acima
de 10% são absorvidas pela Galwan. Você também pode
optar pelo custo garantido (preço fixo). Informe-se com
os nossos corretores, eles podem tirar dúvidas, ajudálo a comparar o custo- benefício do condomínio Fechado Galwan com outras opções do mercado.

Condomínio

Variação

Condomínio

Variação

Fazenda da Praia

Variação

+2,04%

Tiffany’s

-0,47%

Moacyr Loureiro

+7,25%

Global Tower

+2,43%

Oswaldo Cruz

+2,38%

Jaqueline Jantorno

+6,00%

Éber Lacerda

+8,48%

Mar Mediterrâneo

+0,36%

Saint Pierre

+3,12%

Gardênia

+6,45%

Mar das Antilhas

+8,89%

Chafik Saade

+1,78%

Carrara

+ 7,32%

Saint Patrick

+6,47%

Moacyr Côrtes

+7,18%

Cotê d´Azur

+4,35%

Porto Oceânico

+7,92%

Ibis - Vitória

+4,53%

Jardins da Enseada

+9,63%

Alcy Ferreira

+ 5,22%

Calamares

+3,49%

Lausanne

+6,65%

Ilhas Gregas

-1,71%

Paulina Arpini

+4,46%

Brisa do Mar

+3,38%

Ibis - Rio de Janeiro

-8,20%

Vila Alpina

Lordello Colnago

+6,64%

Bahamas

Pedro A. Galvêas
Plaza

+12,83%

Condomínio

Variação

Condomínio

+10,00%

0%
0%

Vila Romana

+ 2,97%

Center Glória

-1,24%

Saint Michel

+4,12%

Solar de Oliveira Santos

+9,13%

Quality Houses

Phartenon Pasárgada

+6,85%

Summer Hill

+6,16%

Leda Passos

+7,88%

Armando Negreiros

Adnet

-1,03%

Victor Coser Seraphim

+6,86%

Ângelo Menini

+2,89%

Bahamas

Summer Hill

Global Tower

Moacyr Côrtes

Paulina Arpini

+ 10,00%
+ 3,25%

Ilhas Gregas

*Material meramente ilustrativo. Todas as ilustrações são artísticas, podendo sofrer alterações de cor, acabamento e composição. Os móveis, adornos e acabamentos das áreas de lazer estão incluídos no orçamento, similares às ilustrações. Memorial de incorporação pré notado no cartório de registro de imóveis da 1ª zona de Vila Velha sob o número 270153.

/GalwanConstrutora
@galwan_oficial

Não jogue este impresso em via pública.

VA RIAÇÃO E NTRE CUSTO O RÇADO E O CUST O FI NAL DE T O DAS A S O B R A S C O N C L U Í D A S

