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Inspirado em você, o Olimpic é um empreendimento único, especial e sofisticado onde você
Inspirado em você, o Olimpic é um empreendimento único, especial e sofisticado onde você
e sua família poderão desfrutar os melhores dias de suas vidas.
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Projetado para combinar amplos espaços com privacidade, segurança e lazer, morar no
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A CAdA m2 um motivo
pArA voCê se surpreender.

2 dorms.

1 vAgA 46m2 privAtivos**

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

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

2 dorms. (1 suÍte)
1 vAgA

56m2 privAtivos**

TERRAÇO GRill*
*Churrasqueira, coifa e tampos são opcionais e não estão incluídos no memorial do apartamento.
**Medidas aproximadas.

3 dorms. (1 suÍte)

1 ou 2 vAgAs

65m2 privAtivos**
um empreendimento

TERRAÇO GRill*

exClusivo, que
AliA o lAzer de um
CondomÍnio-Clube Ao
Conforto e segurAnçA
de um CondomÍnio
residenCiAl.

Perspectiva artística
da planta tipo F.
Móveis e utensílios
são ilustrativos e
não fazem parte do
contrato.
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espAço gourmet
C/ ChurrAsqueirAs
e forno p/ pizzA

Perspectiva artística da piscina adulto e infantil

pisCinA Adulto C/ deCk molhAdo
e pisCinA infAntil Com deCk

entre e desfrute à vontAde.
sejA nAdAndo nA pisCinA ou
desCAnsAndo no ConvidAtivo deCk.
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Perspectiva artística do espaço gourmet com churrasqueiras e forno de pizza
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Perspectiva artística do fitness center

Perspectiva artística do espaço mulher

espAço mulher
sAlÃo de festAs C/ CopA

fitness Center

um verdAdeiro refúgio pArA voCê que
gostA de se exerCitAr e AproveitAr
CAdA diA dA vidA mAntendo o Corpo
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Perspectiva artística do salão de festas c/ copa
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Perspectiva artística do salão de jogos adulto

As CriAnçAs vÃo querer fAzer
pArte dessA divertidA brinCAdeirA
em um lugAr exClusivo pArA elAs.

Perspectiva artística da brinquedoteca e espaço kids

sAlÃo de jogos Adulto

sAlÃo de jogos infAntil
Perspectiva artística do salão de jogos infantil

brinquedoteCA e espAço kids
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e
Conforto. Completo em todos os espAços.

+ 25 itens de lAzer
+ 25 itens de lAzer
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Perspectiva artística da vista aérea
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Perspectiva artística da implantação. Entregue equipado e decorado conforme memorial descritivo.

Perspectiva artística da vista aérea
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Perspectiva artística da implantação. Entregue equipado e decorado conforme memorial descritivo.
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O que torna a

um lugAr que tem tudo Ao seu AlCAnCe.
Até um novo ConCeito de morAdiA
exClusivAmente pArA voCê.

MBigucci
diferente
das outras?
Diferentes motivos te levam a
procurar uma construtora, todos
os diferenciais te levam a confiar
na MBigucci.
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- Prêmio Folha Qualidade Imobiliária 2004.
- Prêmio Top Imobiliário de O Estado de São Paulo em 2006, em duas categorias:
Construção e Incorporação.
- Prêmio Quality Service Mercosul (única construtora do país a receber)

M
B

- Prêmio Top of Mind - Diário do Grande ABC (Ibope 2007 e 2008).
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CREDIBILIDADE MBIGUCCI

A MBigucci é a maior construtora do Grande ABC e uma das
maiores do estado de São Paulo. Seus diversos prêmios
conquistados e 6.000 unidades entregues provam isso.

SISTEMA DE QUALIDADE

Elegance Morumbi
Morumbi - SP

The Point
Morumbi – SP

Realizza
Saúde – SP

Independence Park
Ipiranga - SP

Maximus
Jd. das Américas - SBC

Spettacolo
Vila Marlene - SBC

La Gran Maison
Vila Monumento – SP

Eleganza Mooca
Mooca - SP

Águia de Haia
Ponte Rasa - SP

O cliente pode deixar o seu lar personalizado com o programa
My Home, que oferece diversas opções de acabamentos fornecidos
pela construtora MBigucci.
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Com inúmeros imóveis na região do ABC, Capital, Interior e Litoral de São Paulo, a
MBigucci destaca-se entre as 10 maiores construtoras do estado de São Paulo, e tem
como maior patrimônio a satisfação de seus clientes. Certiﬁcada pelo ISO 9001/08, é
reconhecida por sua excelência e qualidade através dos mais diversos prêmios.

A MBigucci garante que todos os seus serviços sejam entregues aos
clientes com uma qualidade total aprovada pela ISO 9001/08.
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a maior do Grande ABC, com 600.000m² de construção e 6.000 unidades entregues.

São Paulo
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Fundada há mais de 28 anos, a Construtora e Incorporadora MBigucci é considerada

- Prêmio CBIC de Responsabilidade Social com o projeto Big Riso.

Planejado para se tornar um novo referencial do bairro que combina conforto, funcionalidade, segurança, diversas
opções de lazer e atividades ao ar livre, o Olimpic surge como uma opção inédita de moradia na Nova Saúde.
Próximo aos principais pontos e serviços da cidade e com áreas cuidadosamente ambientadas para reproduzir a
sensação de tranquilidade que você tanto deseja para a sua família, o Olimpic é o empreendimento que convida
você a aproveitar o melhor da vida.
AV. PROFESSOR
SILAS MATOS

Nossa História

* Consulte lista dos empreendimentos que possuem o My Home.

ANO

Mapa de localização sem escala

CHEAP HOUSE

O “Cheap House” é um programa de desconto por antecipação em
que o imóvel pode custar mais barato para o cliente.

visite deCorAdo

PORTAL MBIGUCCI

Neste espaço o cliente tem acesso a todas as informações da
MBigucci, como os seus lançamentos e andamento das obras.

CANAL CLIENTE

Via de contato exclusiva dentro do portal MBigucci em que o cliente
poderá enviar sugestões e reclamações, além de ter acesso a todas as
informações do seu empreendimento.

REVISTA MBIGUCCI NEWS

A revista é distribuída gratuitamente aos clientes, fornecedores e
colaboradores da MBigucci, para deixá-los sempre informados e atualizados.

Simba Safari

Extra Anchieta

ruA mAnoel sAlgAdo, 333 - sAúde

2083-8898

www.mbiguCCi.Com.br/olimpiC

VISITA À OBRA

PROGRAMA ESPIÃO DO LAR

Os clientes podem visitar a obra do seu futuro lar e receber todos os
esclarecimentos necessários da equipe técnica em uma data específica.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A MBigucci apoia diversas atividades sociais e está constantemente
preocupada com o 3º setor.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A MBigucci é certificada pela ISO 14001 que aborda questões ambientais.
Em suas obras, promove desenvolvimento sem prejudicar o meio
ambiente, ao aliar produção e preservação ambiental em seus projetos.
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