Morar conta com Central de Vendas na Serra
Com diversos empreendimentos no município da Serra, a Morar
Construtora possui uma Central de Vendas, localizada na avenida Civit, em
frente ao Carone Mall, em Laranjeiras, para atendimento ao público. O estande
funciona de segunda a sábado, das 8h às 19h, e aos domingos e feriados de 08h
às 17h.
O espaço conta uma estrutura completa que inclui uma equipe de
consultores de vendas treinada para entender às necessidades do cliente e
apresentar o produto que melhor atende às suas expectativas. O leque de
sugestões no município inclui imóveis residenciais e comerciais prontos,
lançamentos ou em construção.
Também no mesmo local sempre é possível conferir a exposição de um
apartamento decorado. O imóvel da vez é o Veredas Buritis. A unidade modelo
do residencial oferece aos visitantes a chance de visualizar o imóvel pronto e
fechar a compra com mais precisão. O apartamento modelo é uma réplica de um
dois quartos com varanda.
O condomínio Veredas Buritis está na sua segunda fase de lançamento
que está sendo construída atrás do Shopping Montserrat, que conta com
dezenas de lojas, praça de alimentação e salas de cinema. O imóvel também
será vizinho dos hipermercados Epa e Carone Mall com um mix de lojas de
conveniência e lotérica.
A nova etapa tem entrega prevista para agosto de 2016 e abrigará 176
unidades de dois e três quartos com suíte e varanda gourmet. Os apartamentos
terão área privativa de 60,74m² a 73,46m² e serão distribuídos em duas torres,
sendo oito unidades por andar, além de uma ou duas vagas de garagem por
unidade.
Já para o lazer, os moradores poderão usufruir de campinho gramado,
piscina adulto com raia de natação, deck molhado, piscina infantil, piscina biribol,
solarium, parquinho, gazebo, minivila, salão de festas infantil, brinquedoteca,
sala de estética, sala de massagem, academia, bar da piscina, churrasqueira da
piscina, forno de pizza, salão de festas fechado, espaço gourmet, salão de festa
aberto, sauna com sala de repouso, quadra recreativa, churrasqueira da quadra
e varanda de jogos.

