NOME:
TELEFONE:
RG:
CPF:
E-MAIL:
IMPRIMA E PREENCHA A TABELA ABAIXO
Para permitir a análise objetiva, o participante deverá preencher a tabela abaixo,
demonstrando cada item específico e ao final somar o número de “X”, para obter o
direito de ganhar o prêmio, o empreendimento concorrente deve ter o maior números
de “X” do que o Barigui Woodland Park Residence.
CRITÉRIOS DE DIFERENCIAÇÃO DO BARIGUI WOODLAND
CRITÉRIO/ITEM
1

Segurança: Portões Duplos (eclusas)
nas entradas de garagem e pedestre;
2 Segurança: Guarita com vidros
blindados;
3 Segurança: “Passa encomendas” (nicho
para entregas) na portaria
4 Segurança: Portaria com central de
segurança (com infra de CFTV)
5 Segurança: 08 vagas de visitantes
internas e cobertas
6 Sustentabilidade: 12 mil m² de área
verde (bosque em área de preservação
permanente – APP)
7 Sustentabilidade: large window no
living do apartamento (Janelas e
esquadrias amplas)
8 Sustentabilidade: bicicletário com no
mínimo de 170 vagas
9 Sustentabilidade: captação e utilização
da água da chuva nas áreas comuns
10 Sustentabilidade: pontos de energia
para carros e bicicletas elétricas
11 Sustentabilidade: eco lava car na
garagem (com água de captação da
chuva)
12 Paisagismo: jardim central (boulevard)
com laje rebaixada para gramado e
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floreiras em nível com piso (ao invés
de floreiras elevadas)
Paisagismo: 03 fontes de água
decoradas com paisagismo (artificiais)
Paisagismo: área de contemplação
(recorte em uma das torres) com vista
permanente para o bosque, contendo
lareira
Paisagismo: playground com piso em
grama sintética
Paisagismo: Pergolados de madeira no
boulevard
Espaço de lazer (áreas comuns): 19
áreas de lazer*
Presença de áreas de lazer para todas
as idades (criança, jovem, adulto,
sênior)
Espaço bricolagem na garagem
Espaço fitness com área separada para
alongamento
Espaço kids (brinquedoteca) com
banheiro exclusivo
Espaço kids com 03 ambientes para
momentos diferentes da infância: pré
nascidos, engatinhando e primeiros
passos
Hall de entrada dos elevadores
decorados no subsolo
Mais de 10 opções de plantas (*quando
do lançamento)

25 Churrasqueira à carvão em todos os
aptos
26 Espaço de pet care
27 Presença de laje técnica para ar
condicionado nos apartamentos
28 Infraestrutura (tubulação) para ar
condicionado nos apartamentos
29 Fachada com tratamento em
porcelanato e textura
30 Linha de ônibus que passa em frente ao
empreendimento com parada a menos
de 100m
31 Presença de vagas para motocicletas no
subsolo (16unidades)
32 Opção de apartamento de 02 quartos
com 02 vagas, (quando do lançamento)

33 Espaço gourmet com mesa para adultos
e crianças
34 Espaço gourmet pré decorado com
churrasqueira à carvão
35 Escritório do síndico e área de serviços
para os funcionários
36 Área de Espera na guarita (área da
eclusa)
37 Preparação para aquecedor à gas nos
apartamentos
38 Infra (ponto) de água quente na
cozinha
39 Medidor individual por apartamento de
água, gás e energia elétrica
40 Todas as unidades com suíte,
independente do numero de quartos
TOTAL de “X”

