


Ótimo para quem quer morar.
          Perfeito para quem quer viver. 

Melhor que ter um cantinho para morar é ter um grande espaço para viver. Ele é o seu abrigo, 

o lugar que faz você se sentir à vontade, desfrutando da liberdade e de um desejo incessante 

de aproveitar cada minuto da vida. No Alta Vista Condominium Dunas é assim.
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Perspectiva Ilustrada da Fachada.



O seu próximo apartamento com vista
para o mar.

Sabe aquela sensação maravilhosa de ver o pôr-do-sol de cima de uma duna?

Ela agora pode ser vivida diariamente. Pelo menos para quem decidir viver no Alta 

Vista Condominium Dunas. Além de possuir uma das maiores áreas de lazer do 

Bairro Dunas, ele tem vista definitiva para o mar que, de tão bonita, poderia ser a 

imagem de um cartão postal. Ou seja, é praticamente impossível tirar o sorriso do 

rosto em um lugar assim.

Perspectiva Ilustrada do Parque Aquático com Vista para o Mar.

Perspectiva Ilustrada da Tenda Zen e Hidromassagem Aquecida. Perspectiva Ilustrada da Piscina.



Perspectiva Ilustrada da Praça do Mirante.

Perspectiva Ilustrada do Átrium.Perspectiva Ilustrada da Praça de Boas Vindas.

Pela beleza, você vai achar
que contratamos um artista,
e não um projetista.

O condomínio é formado por duas torres residenciais. Ou seja, a sofisticação é em 

dobro. Mas o mais atraente é que, nele é possível encontrar o tamanho exato para 

o seu padrão de necessidade ou de exigência.



Aqui, a vista para o mar é como a sua felicidade:
permanente.

Conforto e bem-estar são prioridades no Alta Vista Condominium Dunas. Com uma

grande área de lazer com SPA, Hidromassagem, Fitness e muito mais, você vai 

relaxar até quando o sol da praia for embora.

Perspectiva Ilustrada do SPA com Hidromassagem.

Perspectiva Ilustrada do Fitness by Reebok. Perspectiva Ilustrada do Campo de Futebol Gramado.



Perspectiva Ilustrada do Kid’s Place.

Perspectiva Ilustrada do Playground.

Volte a ser criança nessa área de lazer.
Afinal, é fácil ser amigo do seu filho
quando se tem a mesma idade que ele.

Basta colocar o pé na área de lazer do empreendimento para reviver os bons tempos 

de criança,  ficando de igual para igual com o seu filho. Assim, além de passar mais 

tempo com quem você ama, ainda esquece que a palavra estresse existe.

Perspectiva Ilustrada do Salão de Jogos.



Perspectiva Ilustrada do Espaço Gourmet.

Perspectiva Ilustrada do Salão de Festas. Perspectiva Ilustrada do Espaço Mulher.

A área com mais bem-estar por m2 das Dunas.
E, isso sem contar com a vista para o mar.

No Alta Vista Condominium Dunas é possível contar com uma área de mais de 

7.000m2 dedicados exclusivamente ao seu bem-estar. Conheça as muitas vantagens 

que esse belíssimo projeto possui para deixar o dia-a-dia do jeito que você sempre 

quis: com o astral lá pro alto.



Perspectiva Ilustrada do Home Office.

Perspectiva Ilustrada da Recepção.

Perspectiva Ilustrada do Home Cinema.

Perspectiva Ilustrada do Pet Place.



Daniel & Isidro assinam esta obra de arte. 
Perdão, este projeto.

Entrada Social com Port Cochére

Portaria Blindada

Célula de Segurança Eclusa

Praça de Boas Vindas

Atrium

Terraço

Salão de Jogos e Entretenimento

Pet Place

Espaço Mulher

Kid’s Place

Recepção Ilha Torre Murano

Home Cinema

Salão de Festas com pé direito duplo

Lounge Festas Externa

Praça do Mirante

Fonte das Águas

Xadrez Gigante

Praça Rosa dos Ventos

Espaço Gourmet

Recepção Torre Ilha de Capri

Salão de Ginástica

Fitness by Reebok

SPA com Hidromassagem

Sauna

Terraço do SPA

Sala de Administração

Pista de Cooper

Praça das Babás

Estação de Alongamento

Cascata D’Águas

Espaço das Flores

Piscina Adulto

Piscina Infantil

Deck Molhado

Deck com Churrasqueira

Solarium

Campo de Futebol Gramado

Playground

Espaço Zen

Hidromassagem Aquecida



Apartamentos divinos:
         E não é só porque ficam perto do céu.

Paz de espírito. Basicamente, os apartamentos do Alta Vista Condominium Dunas 

podem ser resumidos nesse sentimento. E como se não bastasse, cada um deles foi 

idealizado de maneira moderna, tendo como príncipio a personalização e a versatilidade 

capazes de acomodar com conforto e segurança toda a sua família. Detalhe, tudo 

isso com a classe de morar nas Dunas, com vista para o mar.

Perspectiva Ilustrada da Sala de Estar / Jantar do Apartamento da Torre Murano.



Mais conforto para os seus dias e bem-estar 
para sua vida.

A satisfação de estar com pessoas queridas usufruindo todo o ambiente 

preparado especialmente para você, que vive intensamente e sabe a importância 

de compartilhar momentos felizes em família. Aproveite tudo que este lugar tem 

para lhe proporcionar, pois felicidade você encontra aqui.

Perspectiva Ilustrada da Suíte Master do Apartamento da Torre Murano.



Torre Ilha de Capri
Apartamento de 78,5m2

3 suítes (1 reversível).

Torre Ilha de Murano
Apartamento de 97 m2

3 suítes e DCE.



Viva o charme de morar nas Dunas com a segurança
e praticidade de morar na Av. Santos Dumont.

Acabou o tempo em que morar nas Dunas era privilégio de poucos. O Alta Vista 

Condominium Dunas é o primeiro empreendimento da região que possui todo o charme 

da vizinhança, mas um preço acessível. Além de toda a segurança e praticidade que a 

Av. Santos Dumont oferece.

Material preliminar sujeito a alterações. Divulgação proibida, preparado para treinamento interno. Em atenção à lei 8.078/90, esclarecemos que as fotos, cores e ilustrações deste folder têm caráter exclusivamente promocional, 
por se tratar de bem a ser construído. 1. A decoração é mera sugestão. 2. As áreas indicadas são áreas aproximadas. 3. Os revestimentos a serem utilizados na construção estão especificados no Memorial Descritivo. 4. Não 
será entregue o mobiliário das unidades. 5. As plantas do empreendimento poderão sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. 6. Mapa meramente ilustrativo sem escala.

A J. Simões Engenharia é sinônimo de força, segurança e, principalmente, qualidade em construção 

no Ceará e no Brasil. Juntas, suas obras executadas somam mais de 700.000m2 em todo o país. Sua 

competência é atestada por certificações como ISO 9001-2000 e PBQP-H nível A, além de ter recebido o 

Prêmio Master Imobiliário com o empreendimento Ilhas Oceânicas, palco da Casa Cor 2006. Seu know-

how em empreendimentos de luxo permitiu que a empresa fosse a construtora oficial da Casa Cor 2008. 

Todo o cuidado com a confiabilidade não se resume apenas ao andamento das obras, mas abrange 

uma série de fatores que influem diretamente na qualidade de vida dos clientes após a mudança. Isso 

porque a J. Simões acredita que um empreendimento só está completo quando se enche de felicidade. 

Por essa história de sucesso, a J. Simões Engenharia é garantia de solidez, experiência e credibilidade 

para realizar o grande sonho da sua vida.

Vendas: 3133.4050
Espaço J. Simões: 3044.0125

Você completa nossas obras.

Coordenação de Vendas:Projeto de
Arquitetura:

Ambientação de 
interiores:

 CELENE GURGEL
MIRNA ALBUQUERQUE

Paisagismo:

Av. Santos Dumont, esquina com Av.Trajano de Medeiros - Dunas.

www.altavistadunas.com.br



www.jsimoes.com.br
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