


Minha

é curtir a cidade. E a sua?

  fora do trânsito. More no centro  
 e aproveite seu tempo.

Pense em um lugar em que você possa trocar a lentidão do trânsito pela rapidez do metrô. E a distância de 
outros bairros pela efervescência de onde a vida realmente acontece: o Centro, com toda a sua multiplicidade 
arquitetônica, cultural, gastronômica, artística e de lazer. Agora imagine morar junto de tudo isso, em um 
endereço que tem a vibe certa: a sua. Vibe República. Seu novo apartamento, seu novo lifestyle.

Imagem ilustrativa



LOCALIZAÇÃO

é estar no centro da CIDADE,
agora

da sua vida.do lazer, da CULTURA,

A

Viver no Centro de SP é fazer com que todos os dias sejam surpreendentes. Morando no Vibe República, mais ainda. Aqui, você viverá 
intensamente todas as facetas do Centro: a aura elegante do Theatro Municipal, a arquitetura atemporal do Copan, o sabor do Ponto Chic, 
dos bares e restaurantes do Círculo Ipiranga, São João e Largo do Paissandu, a variedade das vitrines e outras atrações, como a famosa 
Rua Avanhandava, repleta de restaurantes que dão beleza para o Centro da cidade. Sem falar do artesanato da Praça da República, ou 
dos passeios culturais em livrarias, cinemas, exposições na Pinacoteca e outras atrações. Tudo isso em uma cidade interligada pelas 
estações de metrô República, a minutos a pé da sua porta, Paulista, a 3 minutos de viagem, Faria Lima, a apenas 2 estações de distância 
e, ainda, com a região da Berrini, a só 7 estações do Vibe.

Croqui ilustrativo de localização sem escala



av. higienópolis
100 metros

praça da república
100 metros

theatro municipal
720 metros

* Fonte: Google Maps.

rua avanhandava
700 metros

CENTRO de SP, um interminável MIX de beleza e ATRAÇÕES.
Em um raio de 1 km, o Centro pulsa ao seu redor.

edifício copan
320 metros

Se a sua
é chegar RÁPIDO, more ao lado do metrô.



PERSPECTIVA ILUSTRADA DA FACHADA

FICHA TÉCNICA

A VIBE É TER ÓTIMOS MOMENTOS DE LAZER.

Projeto de arquitetura: 

Projeto de paisagismo: 

Projeto de decoração e interiores: 

Nº de torres: 

Nº de andares: 

Metragens:

Total de unidades:

GKalili ARQUITETURA

tal quintal ARQUITETURA 

DA PAISAGEM

CLAUDIA ALBERTINi &

CHRIS SILVEIRA ARQUITETOS

1

18

29, 35 e 48 m2

246

Lazer: • fitness

•  espaço gourmet COM LOUNGE EXTERNO 
(12o andar) 

• salão de festas e jogos

• bicicletário

• piscina (12o andar)

• lavanderia com lounge wi-fi

Perspectiva ilustrada da Fachada. Acabamentos, quantidade de mobiliário e 
equipamentos serão entregues conforme Memorial Descritivo do empreendimento. 

Perspectiva artística da vegetação com porte adulto, que será atingido após a entrega 
do empreendimento e de acordo com o projeto de paisagismo.



IMPLANTAÇÃO
A Vibe é ter um projeto incrível: com lazer no térreo e no 120 andar.

TÉRREO 12O PAVIMENTO

Ilustração artística da implantação do 12o pavimento
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Ilustração artística da implantação do térreo

Acesso de Veículos – residencial (3o subsolo)

Acesso de Pedestres  – residencial (3o subsolo)

Acesso de Veículos  – comercial (3o subsolo)

Acesso de Pedestres – comercial (3o subsolo)

A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. Na entrega do 
empreendimento, essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico do empreendimento.
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12º pavimento 
22 – Terraços Gourmet 
23 – Espaço Gourmet 
24 – W.C.s 
25 – Piscina 
26 – Solarium 
27 – W.C. PNE

3º subsolo 
28 – Bicicletário

Térreo
0 1 – Acesso de Pedestres – comercial (3º subsolo)
02 – Acesso de Veículos – comercial (3º subsolo)
03 – Acesso de Veículos – residencial (3º subsolo)
04 – Acesso de Pedestres – residencial (3º subsolo)
05 – Portaria com Eclusa (3º subsolo)
06 – Escada de Acesso ao Térreo
07 – Elevador de Acesso ao Térreo
08 – Halls Sociais
09 – Elevadores
1 0 – Salão de Festas e Jogos com Copa
1 1 – Fitness
1 2 – W.C. PNE
1 3 – W.C. Masculino
1 4 – W.C. Feminino
1 5 – Lavanderia
1 6 – Apartamento do Zelador
1 7 – W.C. Funcionários
1 8 – W.C. PNE Funcionários
1 9 – Copa dos Funcionários
20 – Depósitos
2 1 – Vagas Cobertas



troque quatro rodas por 
duas e viva mais o seu dia.

O centro da cidade e sua grande operação urbana de revitalização:
a nova de investimento do mercado imobiliário.

Nos últimos 5 anos, a região central de São Paulo cresceu de maneira exponencial. Isso ocorreu tanto graças a obras de revitalização, 
quanto aos olhos da administração pública, cada vez mais voltados para os importantíssimos bairros do Centrais, que contam 
grande parte da história da cidade. O resultado foi um investimento crescente do mercado imobiliário, configurando uma região 
cuja valorização não tem data para terminar. Invista na vibração do Centro, invista no Vibe República.

Imagem ilustrativa



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO HALL

se a sua vibe é a 
felicidade, seja muito

bem-vindo.

Acabamentos, quantidade de mobiliário e equipamentos serão entregues conforme 
Memorial Descritivo do empreendimento.



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO FITNESS
Acabamentos, quantidade de mobiliário e equipamentos serão entregues conforme  
Memorial Descritivo do empreendimento. 

Sua inspiração diária
para ficar em forma.



Bike lovers vão 
amar chegar  
em casa.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO BIKE SPACE
Acabamentos, quantidade de mobiliário e equipamentos serão entregues conforme 
Memorial Descritivo do empreendimento.



PERSPECTIVA ILUSTRADA DA LAVANDERIA
Acabamentos, quantidade de mobiliário e equipamentos serão entregues  

conforme Memorial Descritivo do empreendimento. 

Lavanderia 
conectada
todo mundo dá like.



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO SALÃO DE FESTAS E JOGOS
Acabamentos, quantidade de mobiliário e equipamentos serão entregues conforme  

Memorial Descritivo do empreendimento.

Nossa maior diversão:
proporcionar espaços 

incríveis para você  
se divertir.



espaço gourmet
no 12º andar.
o ambiente para você
elevar o estilo
de seus eventos.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO ESPAÇO GOURMET
Acabamentos, quantidade de mobiliário e equipamentos serão entregues conforme  

Memorial Descritivo do empreendimento.



o ponto alto 
do seu dia: 

a liberdade
de morar em 

um lugar com a 
sua cara.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO LOUNGE EXTERNO DE APOIO AO ESPAÇO GOURMET
Acabamentos, quantidade de mobiliário e equipamentos serão entregues conforme  
Memorial Descritivo do empreendimento. 



lazer no 12º andar 
aqui o céu é o limite.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA PISCINA
Acabamentos, quantidade de mobiliário e equipamentos serão entregues  

conforme Memorial Descritivo do empreendimento.  
Perspectiva ilustrada da vegetação com porte adulto, que será atingido  

após a entrega do empreendimento e de acordo com o projeto de paisagismo.



Os apartamentos Vibe são 
incríveis. Têm tudo a ver com 
seu novo jeito de viver.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO STUDIO DE 34,10 M2

Perspectiva ilustrada do apartamento de 34 m². Os móveis e utensílios são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato. 



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO STUDIO DE 34 M2

Perspectiva ilustrada do apartamento de 34 m2. Os móveis e utensílios são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato. 

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO LIVING DO APARTAMENTO DE 47 M2

Perspectiva ilustrada do apartamento de 47 m2. Os móveis e utensílios são de  
dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. 



PLANTA-TIPO DO STUDIO DE 29,16 M2 PLANTA-TIPO DO STUDIO DE 34,06 M2

Ilustração artística da planta de final 09, do 2o ao 11o andar, com sugestão de decoração. Os móveis são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. Os acabamentos serão entregues conforme o Memorial Descritivo.Ilustração artística da planta de final 08, do 2o ao 11o andar, com sugestão de decoração. Os móveis são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. Os acabamentos serão entregues conforme o Memorial Descritivo.



PLANTA-TIPO DO STUDIO DE 34,19 M2 PLANTA-TIPO DO APARTAMENTO DE 48,08 M2

Ilustração artística da planta de final 12, do 2o ao 11o andar, com sugestão de decoração. Os móveis são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. Os acabamentos serão entregues conforme o Memorial Descritivo.Ilustração artística da planta de final 10, do 2o ao 11o andar, com sugestão de decoração. Os móveis são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. Os acabamentos serão entregues conforme o Memorial Descritivo.



  

A NISS, sucessora da Kalili Incorporadora,acumula experiência em gestão de mais de 
25 anos no mercado imobiliário, tendo em sua direção profissionais qualificados pela 
formatação e realização de mais de 70 empreendimentos residenciais, comerciais e de 
lazer dos mais diversos portes.

Experiência, solidez,histórico de sucesso e sintonia com o mercado fazem da NISS 
referência permanente de confiabilidade e qualidade.

Nós somos a Cyrela, e queremos estar sempre perto de quem pensa 
longe. 

A Cyrela é feita por pessoas e para pessoas. Somos mais de 10.000 
colaboradores dedicados a construir projetos e relações. Todos os dias, 
e a cada entrega, garantimos engenharia de alto padrão e transparência.

Hoje são mais de 200 mil famílias vivendo em lares que construímos. E  
esse número cresce com todos que acreditam e investem em 
nossa empresa. Isso porque, há 50 anos, trabalhamos com ética, 
responsabilidade e coragem. Assim, mais do que solidez financeira, 
entregamos resultados. Mais do que empreendimentos, entregamos 
constante inovação.

Quer saber mais? Visite o nosso site e entenda os valores que fazem da 
Cyrela uma das mais admiradas incorporadoras do Brasil.

Sobre a Cyrela

A Cyrela é a marca que assina nossos empreendimentos de alto padrão 
e luxo. Aqui transformamos terrenos em projetos de vida. Para isso 
buscamos entender o que é importante para você e oferecer imóveis 
que surpreendam. O desejo por um Cyrela se traduz no cuidado com 
cada detalhe, afinal são espaços feitos para quem deseja morar ou 
investir com qualidade, tradição e encantamento.

Uma trajetória de solidez. 

A Tibério está no mercado imobiliário desde 1964, sendo 
considerada uma das empresas mais expressivas do setor no 
País. Com um grande histórico de realizações no segmento 
de empreendimentos residenciais, a empresa demonstra sua 
flexibilidade e capacidade de adaptação, assumindo obras do médio 
ao altíssimo padrão, de projetos exclusivos com poucas unidades e 
de grande porte, além de empreendimentos com perfis variados, 
como residencial, hoteleiro, comercial e multiúso. Um de seus 
diferenciais é a utilização de mão de obra essencialmente própria 
e altamente treinada. 

Ao longo de cinco décadas de história, especializou-se em 
desenvolver empreendimentos que priorizam a beleza, a 
funcionalidade e a durabilidade. Hoje é reconhecida por sua solidez 
e seriedade, por cumprir seus compromissos e prazos e sempre 
preservar a qualidade na entrega de seus projetos.

Realização: Realização e construção: Participação:



RUA MARQUÊS DE ITU, 96 – CENTRO

Realização: realização e construção:

Projeto arquitetônico: GKalili Arquitetura. Projeto de decoração das áreas comuns: Claudia Albertini & Chris Silveira Arquitetos. Projeto paisagístico: Tal Quintal Arquitetura da Paisagem. Incorporadora responsável: Marquês de Itu SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., empresa sediada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 555 – 1º andar – sala 
1001, parte – Jardim Humaitá – CEP 05307-190, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.177.756/0001-52. Creci Cyrela: J-17.592 . Creci Tibério: 10696 –J. Creci Lopes: J-19.585. Memorial de Incorporação do Condomínio Vibe República encontra-se registrado sob R.02, na matrícula no 90.816 do 5o Registro de Imóveis de São Paulo-SP, em 15/8/2014. Imagens ilustrativas. Impresso em setembro/2014.

partcipação:


