O Bairro
Quem mora no Cocó sabe que está numa das mais valorizadas
regiões de Fortaleza. E aqui também é lugar de construir sonhos
que viram realidade em imóveis que respeitam a natureza, mas
não abrem mão do conforto. Assim é o Serenitá Residence.
De frente para uma das praças do bairro, você tem inúmeras opções
de consumo, entretenimento, cultura e muito mais. E o Cocó não
para de crescer e abrir um seleto espaço para a exclusividade de
viver no bairro que é sinônimo de meio ambiente, mas que cerca
você com tudo o que você precisa para viver melhor. Isso é ter
uma vida Serenitá.

Bem-vindo ao Serenitá.
Serenidade é ter o melhor
da vida em casa.
Quando você tem todo o conforto que sonhou aos seus pés, fica muito
mais gostoso aproveitar a vida, a família, os pequenos e grandes
prazeres de cada momento. É essa a opção que você faz quando mora
no Serenitá Residence. Aqui, sua vida ganha outro ritmo, vivendo
perto da tranquilidade da natureza e da total serenidade, seus dias
serão ainda melhores. Venha para o coração do Cocó. Venha para
o Serenitá Residence.

De qualquer ângulo, você aprecia a exuberância
do moderno projeto arquitetônico do Serenitá.

Fachada

Área de Lazer

Desde a entrada, você pode sentir
o clima da mais plena serenidade
combinada com exclusividade.
No Serenitá, cada torre tem sua própria recepção.

Hall Design

Recepção Design

Deck com churrasqueira

Serenitá é ter um lugar para se refrescar e curtir.
Você vai se acostumar a conviver com áreas comuns que não são
tão comuns assim. Primeiro, pelos atributos. Wine bar, piscina
adulto com raias, academia amplamente equipada, deck com
churrasqueira e muito mais. Segundo, porque o Serenitá também
preza pela exclusividade, assim, você não vai precisar dividir um
espaço que pode ser só seu.
Tenda Zen

Tranquilidade ou diversão? Encontre seu
equilíbrio na piscina com vista panorâmica
para a praça.

Salão de Festas Externo

Piscina Adulto com Borda Infinita

É de mais bem-estar que sua vida precisa?
Hora de um passeio pelo seu lar.

Alameda

Playground

Ter o melhor da vida em casa
é ter espaços incríveis para
uma vida mais saudável.

Campo Gramado

Academia Equipada

Espaço s de sobra para você voltar
a ser criança junto com seus filhos.

Praça dos bebês

Espaço Games
Pet place

No Serenitá, não vão faltar motivos
para comemorar.
Você escolheu morar com mais conforto e exclusividade. Logo, no seu
salão de festas com 2 ambientes sempre haverá espaço para as maiores
alegrias.

Salão de Festas

Lounge Festas

Momentos para brindar de verdade.
O Wine Bar foi projetado para abrigar excelentes vinhos, seletas
companhias e encontros inesquecíveis. O ambiente tem iluminação
e climatização especiais para você criar a atmosfera perfeita e
degustar as melhores safras.

Wine Bar

Viver bem é a opção
mais gostosa.
Família reunida e almoço saindo do forno
com aquele toque que só você sabe dar. Esse
é o tempero ideal para deixar a vida mais gostosa. E delicioso mesmo é aproveitar isso na
sua própria Cozinha
interligada à Varanda
Gourmet. No Serenitá,
exclusividade é o prato
principal para viver momentos inesquecíveis.

Varanda Gourmet

Cozinha interligada à Varanda Gourmet

Ampla vista: de um lado,
o interior do seu apartamento.
Do outro, a beleza do Cocó.

Suíte Master

Sala de Estar

Serenitá é ter mais opções
para viver como quiser.
Recepção “Design”
Piscina com raia e borda infinita
Piscina Infantil
Deck Molhado
Sauna agregada à piscina
Deck da piscina com
churrasqueira e forno de pizza
Gazebo da piscina

Tenda Zen
Praça dos bebês
Playground
Campo gramado
Espiribol
Gazebo dos esportes
Pet place

Salão de festas
Wine Bar
Salão de jogos eletrônicos
Estação Games
Academia Equipada
Recepção A
Recepção B

Metros quadrados que se transformam
no mais agradável bem viver.

2

95.84m 2 (Colunas 02 e 03)

98.26m (Colunas 01 e 04)

Apartamentos de 98,26m e 95,84m .
2

3 quartos, sendo 2 suítes
Cozinha interligada à
Varanda Gourmet
2 vagas na garagem

2

100% dos Pisos em Porcelanato
Fachada 100% Revestida
Infraestrutura para ar-condicionado
Split nas suítes

Cubas de sobrepor nos
banheiros das suítes e todos
os outros itens do Programa
de Qualidade do “É Mais
Seguro”

A filosofia da J. Simões é simples: é o respeito aos clientes que faz de nós uma empresa respeitada. E como
sabemos ou medimos isso? A resposta também é simples: nossos números. Estamos no mercado desde
1986, com 117 obras concluídas sem nenhum atraso. São 700.000m2 construídos, projetados e entregues
com total pontualidade, assegurando a realização do sonho de inúmeras famílias. E o mesmo ocorrerá
com os outros 70.000m2 já em fase de construção. Sabemos que o compromisso com nossos clientes é
fundamental para a felicidade deles. E, podem ter certeza, levamos isso muito a sério. Agora, você sabe que
é a sua alegria que nos move todos os dias. É o que nos completa.

Arquitetura:

Ambientações:

Paisagismo:

Apartamento
decorado:

Apartamento
decorado:

Fotografe este
QR Code e tenha
acesso à cartilha
do É Mais Seguro.
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 tem 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 incorporação foi registrada no R.03 da Matrícula nº 16.361 da 5ª Zona de Registro de Imóveis da Comarca de Fortaleza.

Fotografe este
QR Code e tenha
acesso ao site do
Serenitá.

