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Torre única, projetada com design contemporâneo 

exclusivamente para proporcionar à sua família mais conforto, 

lazer e segurança.

Perspectiva artística da fachada

Bem-vindo a um ProjeTo 
imPacTanTe

Fachada
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o ProjeTo do seu esTilo de Vida ficarÁ 
ainda melhor, aliado a esse noVo 
lançamenTo de imPacTo, desenVolVido 
Para amPliar seus horizonTes

TeRRAÇo GRiLL**
**Churrasqueira elétriCa não está inCluída no valor da unidade. 

dorms.(suíte)3  
61m2 PriVaTiVos*

1 ou 2 VaGas

*Medidas aproximadas. Perspectiva artística da planta tipo. Móveis
e utensílios são ilustrativos e não fazem parte do contrato. 

*Medidas aproximadas. Perspectiva artística da planta tipo
com living ampliado. Móveis e utensílios são ilustrativos
e não fazem parte do contrato. 

liVinG amPliado (oPcional)
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um emPreendimenTo inoVador, criado 
sob medida Para o Tamanho da 
felicidade de sua família

dorms.2  
(suíte)

56m2 PriVaTiVos*
1 VaGa

*Medidas aproximadas. Perspectiva artística
da planta tipo.  Móveis e utensílios são ilustrativos
e não fazem parte do contrato.

.

dorms.2
 

.50m2 PriVaTiVos* 1 VaGa
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são ilustrativos e não fazem
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um ambienTe acolhedor e ideal, 
que reunirÁ Toda sua família com o 
conforTo e esPaço que ela merece

Perspectiva artística do living do apto de 3 dorms.

liVinG
comParTilhe seus melhores 
momenTos com quem Você 
mais ama e do seu jeiTo

Terraço grILL**

Perspectiva artística do terraço grill do apto de 3 dorms.
**churrasqueira elétrica não está incluída no valor da unidade
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Perspectiva artística da piscina

Você e sua família merecem 
relaxar sem moderação

Piscina
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qualidade 
de Vida 
GaranTida!
lazer, diVersão 
e esPorTe 
denTro 
do seu lar

chega uma hora na vida em que certas práticas e hábitos devem ser priorizados. 

a falta de tempo muitas vezes atrapalha os cuidados necessários com o corpo e a 

socialização entre amigos. o impactus propõe que você tenha um carinho especial 

com sua família, amigos e consigo mesmo, em uma área que alia saúde e diversão.

Perspectiva artística da churrasqueira e quadra recreativa
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SABoR de infânciA!
as crianças ViVendo a melhor fase da Vida, 
com muiTo mais aleGria e criaTiVidade 

Para não deixar que esse período tão gostoso da vida seja substituído pelo 

isolamento imposto pela modernidade, o impactus proporciona às crianças a 

oportunidade de viver como crianças e compartilhar suas melhores brincadeiras 

com seus amiguinhos, em uma área planejada para o desenvolvimento delas. 

Perspectiva artística da brinquedoteca

Perspectiva artística do playground 
***entregue equipado de acordo com o memorial descritivo 

playground

brinquedoteca
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diferenciais que irão 
Tornar sua Vida mais ToP

livre-se do estresse do dia a dia em um 

ambiente de luxo ao seu dispor. imagine-se 

em dias mais leves, sem precisar de longos 

deslocamentos, em um spa particular.

fitness

spa

Perspectiva artística do sPa

Perspectiva artística do fitness
***entregue equipado de acordo com o memorial descritivo

***

Perspectiva artística da sauna

sauna
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SuA vidA, umA feSTA! 
aPerTe o Play da diVersão e Tenha acesso 
a um incríVel Parque de joGos comPleTo, 
que Vai enTreTer Toda a família.

Perspectiva artística do salão de festas

Perspectiva artística do salão de jogos 
***entregue equipado de acordo com o memorial descritivo 

salão
de jogos

salão
de festas

***
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