
LUME  HOME
s o l a r  r e s i d e n c e



Encontre,  
no seu espaço,  
um dia de sol. 

O espaço que você sempre sonhou é 
como um dia de sol. Permite que a vida 
seja vivida com mais intensidade. E revela, 
desde o seu raiar, até a hora que se põe, 
o lugar ideal para usufruir dos momentos 
que você escolheu para chamar de seus.



Um projeto pensado para respeitar 
sua privacidade.

Somente 35 unidades. 



Viver seguro nos permite viver melhor.

Automação de Segurança do prédio e portas principais 
dos apartamentos com senha e biometria.



Apartamentos de 2 dormitórios e 3 dormitórios com sacada.



O espaço ideal  
para viver, imaginar  
e sonhar.

Dias de sol trazem consigo aquela sensação 
de bem-estar, de inúmeras possibilidades, 
de expectativa pelo que está por acontecer. 
Para intensificar este sentimento, nada 
como um espaço amplo para compartilhar 
com amigos e família incríveis momentos. 
Sinta sua vida brilhar como se todo 
despertar fosse um dia de sol.



estar/jantar



estar/jantar



suíte



Encontre lazer  
em todos 
momentos do dia.

Para muitos, atividades de lazer são aquelas 
que fogem à rotina, que brilham aos olhos, 
que escapam à normalidade. Mas e se fosse 
diferente? E se você pudesse transformar 
todos os momentos, em momentos de 
lazer? Cada dia seria, no mínimo, diferente. 
No máximo, inesquecível.



cobertura



cobertura
salão de festas  
com churrasqueira



academia brinquedoteca



Precisamos encontrar
formas de criar 
conexões
com o futuro.

No Lume, novas tecnologias se unem 
a novas maneiras de pensar. Soluções 
modernas como automação de segurança, 
biometria nas portas dos apartamentos e 
pontos de recarga para carros elétricos 
farão parte da vida dos futuros moradores.

Carregamento para carros elétricos. 
Um ponto de recarga a cada dois 
estacionamentos.



Completo  
como a vida deve ser.

•Piscina com borda infinita 
•Amplo salão de festas 
•Gourmet externo 
•Brinquedoteca 
•Academia 
•Apartamentos de 3 e 2 dormitórios 
•Sacada com churrasqueira 
•Bicicletário 
•Janelas com vidro duplo 

Todas as áreas comuns com equipamentos  
e decoração de interior.



“
“

Viver é diferente de sonhar. Mas quando você 
decide transformar os seus sonhos em realidade, 
seus dias se tornam muito mais iluminados. 

Viva a vida que você merece.
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