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Chandelier: a 
LUMINÁRIA da moda 
em 17 versões

Em São Paulo, morar em um prédio que tenha vista 
ampla da cidade é coisa rara. A ameaça de um 
lançamento imobiliário surgir em frente às nossas 
janelas é constante. Mas, a Fernandez Mera  vai 
lançar em setembro um empreendimento que 
promete quebrar este tabu: o edifício 360º. 
Localizado em um dos bairros mais altos de São 
Paulo, o Alto de Pinheiros, o prédio terá todos os 
apartamentos com vista para uma área nobre da 
cidade.  
 
Além do chamariz que o próprio nome revela, o 
empreendimento leva a assinatura de Isay Weinfeld, 
um dos arquitetos mais conceituados e premiados 

do país, que tem entre seus trabalhos de arquitetura, a criação de coleções de mobiliário e até 
a direção de 14 filmes de curta-metragem e do longa-metragem Fogo e Paixão.  
 
Os detalhes do projeto são inusitados e vão garantir bem-estar e conforto aos moradores. O 
terraço é totalmente integrado ao living e é por onde os visitantes chegam aos apartamentos – 
lembrando casas, por onde se entra pelo quintal. Há plantas variadas, disponíveis em 251, 205, 
130 e 127m² e o prédio terá 21 andares e 62 unidades entregues em setembro de 2010.  
 
Ficou curioso? Abaixo estão algumas imagens do projeto desse empreendimento.  
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Edifício residencial leva a 
assinatura de Isay Weinfeld e vai 
custar R$4 900 o m²
Assinatura de grife e vista privilegiada são os principais atributos do edifício 360º, que vai ser 
construído em um bairro nobre de São Paulo. 
 
Por Nádia Simonelli 

 

 

 Living e terraço  Entrada  Fachada

Escadas p/ Sótão Alçapão
Ganhe espaço, praticidade e beleza! marca ESCADEX 
- venda p/todo Brasil  
www.escadex.com.br

Venda de Apartamento - SP
Escolha o Imóvel dos seus Sonhos! Garantia de 
Entrega dentro do Prazo  
www.Company.com.br

Projetos e Obras
Aprovações de Projetos Industriais Execução de 
Obras Ind. e Comerciais  
www.supporte.com

NO CASA.COM.BR TEM TAMBÉM 

 

Mostre seu xodó 
Você manda a foto do seu bichinho de estimação 
e a gente coloca no ar! 

Onde você mora? 
Envie foto do seu bairro e conte para a gente 
como é viver lá 

Sua casa no site 
Publique seu ambiente preferido ou mostre a 
fachada da sua casa (com comentários!) 

Publicidade

 

BRASTEMP
Lavadora 
Brastemp 
Ative! Sexto 
Sentido 9Kg 
R$ 3.499.00

BRASTEMP
Fogão Ative! 
Sexto Sentido 
5 Bocas 
R$ 2.199.00

 

Publicidade

Fim da Greve Correios: 
não perca nenhum 
exemplar da assinatura. 
Clique aqui. 

Selecione uma revista

Assine Casa Claudia 
e a 1ª parcela é de 
graça!

Assine Arquitetura e 
ganhe a 1ª parcela 
paga

Assine ou presenteie 
com revistas Abril. 
Confira as ofertas.

 

O Grande Livro de 
Decoração de Casa 
Claudia - R$99,00

Álbum Cores - 
R$24,95

DVD Oscar Niemeyer 
- R$29,90

Casa Claudia Luxo - 
R$14,95

Patrocínio
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