


As melhores coisas da vida
          não são coisas, são lugares.

Não é à toa que muitos sonham em conhecer lugares especiais. Eles marcam as lembranças 

de uma maneira que não é possível explicar. Muitas vezes, para sempre. Agora, imagine 

viver isso todos os dias. Prepare-se para uma experiência única. Conheça o Jardim Europa 

Condominium e veja o que a vida reserva de bom para você e toda a sua família.



Você vai se surpreender. Apesar de já conhecer
dos seus sonhos.

É surpreendente como um lugar em que você está todos os dias também pode ser um 

lugar em que você nunca esteve antes. Isso porque o Jardim Europa Condominium 

possui características que impressionam. Seja por sua arquitetura contemporânea, 

por seus apartamentos confortáveis ou mesmo por sua área comum, que de comum 

não tem nada.
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PERSPECTIVA ILUSTRADA DA TENDA Do LAgo ARTIFICIAL



Aqui você tem encontro marcado
com a diversão.

Mergulhe na diversão, começando pela piscina. Aliás, essa é uma ótima maneira 

de lavar a alma e ficar ainda mais à vontade nesse lugar que foi pensado 

especialmente para você. Aproveite e divirta-se, no dia e na hora que quiser.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA PISCINA

PERSPECTIVA ILUSTRADA Do HoME CINEMAPERSPECTIVA ILUSTRADA Do PóRTICo DE boAS VINDAS



o Jardim Europa é tão completo,
               que sobram opções de lazer.

Com salão de festas, academia, playground e streetball de basquete, você 

e sua família vão aproveitar a vida da melhor maneira possível. No Jardim 

Europa Condominium você encontra essas e muitas outras opções para 

cuidar  do bem-estar do corpo e da mente.

PERSPECTIVA ILUSTRADA Do SALão DE FESTAS CoM PÉ DIREITo DUPLo

PERSPECTIVA ILUSTRADA Do FITNESS by REEbok PERSPECTIVA ILUSTRADA Do PLAygRoUND



PERSPECTIVA ILUSTRADA Do LoUNgE FESTAS

PERSPECTIVA ILUSTRADA Do HALL PERSPECTIVA ILUSTRADA Do SALão DE JogoS

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA VARANDA



Com tantas opções para 

você relaxar, não sobra 

espaço para o stress.

Pórtico de boas vindas

Eclusa de segurança para pedestre

guarita elevada e controle de acessos

Home cinema com pé direito duplo

Estar e recepção com pé direito duplo

Salão de festas com pé direito duplo

Salão de jogos com pé direito duplo

Fitness by reebok com pé direito duplo

Terraços

Lounge festas

Ponte das Águas

Passeio

Tenda do lago artificial

Jardins

Esculturas no jardim

Espaço multiuso do fitness e piscinas

Espaço gourmet com forno de pizza

Espaço grill com churrasqueira

Deck da piscina

Solarium

Deck molhado

Piscina adulto com raia

Piscina infantil

Hidromassagem aquecida

Cascatas

Espaço das babás

Parque recreativo infantil

Streetball



Apartamento com espaço suficiente 
para você chamar de casa.

Pensados nos detalhes, todos os apartamentos do Jardim 

Europa Condominium são voltados para o nascente.

Como se não bastasse, cada um deles foi dividido de uma 

maneira que valoriza os espaços. Com conforto, segurança 

e privacidade, aqui você encontra a oportunidade de viver 

livremente como se morasse em uma casa.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA SALA DE ESTAR/JANTAR

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA SUÍTE MASTER



Apartamentos de 117 m2
 

3 Suítes e DCE 
3 ou 2 Vagas de garagem.

Parece um projeto de arquitetura,
mas pode chamar de projeto de vida.

Todo projeto de vida tem um ponto de partida. o seu começa a partir do nosso. 

Confira cada detalhe da planta do seu futuro apartamento, ela foi pensada 

e desenvolvida por uma equipe de competentes profissionais que, assim como 

você, valoriza o que existe de melhor. 



Você completa nossas obras.

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 resultado no 

Prêmio Master Imobiliário com o empreendimento Ilhas oceânicas. Seu know-

how em empreendimentos de luxo permitiu que a empresa fosse anfitriã da 

Casa Cor 2006 e construtora oficial da Casa Cor 2008. Todo o cuidado com a 

confiabilidade não se resume 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.  

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.

Vendas: 3023.4848
ESPAÇo J.SIMÕES: 3044.0125

VISITE STAND No LoCAL
Rua Eduardo Salgado, 449 - Aldeota

www.jardimeuropacondominium.com.br

A localização é como a vida de quem 
mora aqui: privilegiada.

Conhecida de todos por sua nobreza, a Aldeota é o charmoso bairro que irá 

receber o Jardim Europa Condominium. Confira no mapa onde você passará 

seus melhores momentos e veja o quanto estará próximo de shoppings, bancos, 

restaurantes e farmácias.

Realização:Paisagismo:Arquitetura:Ambientação de interiores:

 CELENE gURgEL
MIRNA ALbUQUERQUE



Você completa nossas obras.
www.jsimoes.com.br


