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vila madalenaFonte de inspiração, os dois vãos livres 

internos dão sentido ao nome desse 

lançamento privilegiado que apresenta 

um estilo moderno ao seu jeito de morar. 

Uma ideia diferente que completa a forma 

contemporânea de viver em uma região 

singular de São Paulo.

O Átrio Vila Madalena é mais do que um 

empreendimento, é um conceito onde o 

design é projetado com arte e maestria.

Átrio Central: 
um espaço de convívio 

e contemplação
Perspectiva artística do jardim

Perspectiva artística do átrio central

Perspectiva artística do jardim externo



D e s i g n  p a r a  m o r a r .
P r o j e t o  p a r a  v i v e r .

Fácil acesso aos mais 
importantes bairros de SP

Serviços,
compras

e lazer

Perdizes

PaulistaPinheiros

V. Madalena

Alto de Pinheiros

Ao lado do 
Metrô

Vila Madalena

Arte e
cultura

Imóvel, 
investimento

seguro

Um lugar privilegiado para morar, com ótimo 
custo-benefício e garantia de valorização.



Metrô Vila Madalena
Alto de Pinheiros Shop. Villa-Lobos
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Estar Átrio.

Vista aérea da Região

O Átrio se encontra em uma localização 

privilegiada na Vila Madalena, próximo a ótimos 

bares e restaurantes em um dos principais 

redutos artísticos e culturais da cidade. 

Próximo às avenidas Paulista, Pompeia, 

Dr. Arnaldo e aos principais centros comerciais 

de São Paulo, em um lugar ao centro do que há 

de melhor. A facilidade de estar ao lado do Metrô 

faz do Átrio um investimento seguro, com ótimo 

custo-benefício e certeza de valorização.
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Rua Heitor Penteado, 1977
Ao lado do Metrô Vila Madalena
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01. Metrô Vila Madalena - 700 m
02. Shopping Villa-Lobos - 3,7 km
03. Av. Paulista - 5,5 km
04. Praça Horácio Sabino - 1,6 km
05.  Bar Astor - 2,0 km
06. Mambo Supermercado - 750 m
07. Dona Deôla- 1,2 km
08. Praça do Pôr do Sol - 2,9 km
09. Beco do Batman - 2,1 km
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Distâncias estimadas pelo Google Maps a partir do endereço do empreendimento.



PROJETO ARQUITETÔNICO
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A leitura espacial do projeto trará um grande 

sentimento de pertencimento e identidade aos 

moradores.

“
”Marco Donini

Arquiteto



Perspectiva artística da fachada

Perspectiva artística do hall social

FAcHADA E
HALL SOcIAL

Desde a fachada aos átrios da área interna e os 

apartamentos, o projeto apresenta o pensamento e o 

compromisso com o design que contempla o estilo de vida 

moderno.

A arquitetura do Átrio é especial em todos os ambientes, 

ressaltando a beleza em constante união com a praticidade. 

Tais elementos, conceituados pelo renomado arquiteto 

Marco Donini, tornam os dias mais agradáveis e a vida bem 

mais fácil.

Ver Átrio.



compartilhar Átrio.
Projeto incrível para realizar 
festas com toda estrutura 
necessária e máximo conforto. 
Seus convidados irão se sentir 
em casa.

SALÃO DE FESTAS
cOM BELÍSSIMA VISTA

Perspectiva artística do salão de festas



LOUnGE BAR 
E jOGOS

celebrar Átrio.
Você merece um lugar singular 
para celebrar os grandes 
momentos da vida ao lado dos 
amigos e familiares. O Lounge 
Bar e jogos do Átrio é este 
espaço!

Perspectiva artística do lounge bar e jogos



Relaxar Átrio.
curta o bem-estar da piscina, 
compartilhando uma rotina 
mais fácil, com estrutura para 
descomplicar a sua vida. PIScInA

Perspectiva artística da piscina com raia



Movimentar 
Átrio.

Quando o ambiente 
apresenta eficiência 
estrutural e visual, cuidar do 
corpo se torna um prazer. 
Conte com um fitness 
equipado para ajudá-lo 
a alcançar objetivos e 
movimentar seus dias, tudo 
em busca de uma vida 
mais saudável.

FITnESS

Perspectiva artística do fitness



Pedalar Átrio.
Pedalar é um estilo de vida 
que renova o corpo e a 
mente. Ter um ambiente 
preparado para incentivar e 
auxiliar esse movimento tão 
contemporâneo e ao mesmo 
tempo clássico, é algo que 
valoriza o seu espaço e o seu 
jeito de ser.

BIcIcLETÁRIO

Perspectiva artística do bicicletário



Facilitar Átrio.
Uma lavanderia lounge nas 
áreas comuns é uma grande 
facilitadora para quem 
quer aproveitar espaços do 
apartamento para outros 

elementos, ou até mesmo garantir 
mais praticidade e eficiência nos 
dias muito movimentados.
Para gerar mais tempo livre, tenha 
essa grande vantagem.

LAVAnDERIA
LOUnGE

Perspectiva artística da lavanderia lounge



Portaria
Acesso de pedestres
Jardim externo
Acesso de veículos
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Hall social
Salão de festas e gourmet
Piscina
Deck

Fitness
Jd. interno
Lavanderia lounge
Apto. zelador

Bicicletário
Lounge bar

USABILIDADE EM ESPAçOS APROVEITADOS 
DE FORMA RAcIOnAL E InOVADORA.
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Implantação

ÁREAS
cOMUnS
EnTREGUES
EQUIPADAS E 
DEcORADAS

conforme memorial 
descritivo

Rua Heitor Penteado



Viva bem, no 
espaço que 
você precisa.
Ao observar o projeto do 
living, com saída para varanda, 
é possível evidenciar a 
preocupação em atender 
necessidades com inteligência 
no uso dos espaços. O seu 
lugar sempre deve atender ao 
que você procura.

LIVInG

Perspectiva artística do living



ABRIR A MEnTE PARA nOVAS IDEIAS 
GARAnTE EScOLHAS MAIS cRIATIVAS.

PLAnTA TIPO ABERTO

privativos
36  m2

1 dorm.

Planta tipo (dormitório aberto) com sugestão de decoração. Móveis em dimensões comerciais, não fazem parte do contrato. Correspondente a unidade de final 7, com 36,952m².



PLAnTA TIPO FEcHADO

privativos
36  m2

1 dorm.

Planta tipo (dormitório fechado) com sugestão de decoração. Móveis em dimensões comerciais, não fazem parte do contrato. Correspondente a unidade de final 7, com 36,952m².

QUAnDO O ESPAçO ATEnDE SEU jEITO DE SER, 
OS DIAS SÃO MELHOR APROVEITADOS.



Piso superiorPiso inferior

Planta tipo (cobertura duplex) com sugestão de 

decoração. Móveis em dimensões comerciais, não 

fazem parte do contrato. Correspondente a unidade 

de final 8 do 8º pavimento, com 74,530m².

privativos
74  m2

1 dorm.

PLAnTA TIPO DUPLEX

MúLTIPLO ESPAçO PARA MORAR. 
MúLTIPLAS POSSIBILIDADES PARA APROVEITAR.

Perspectiva artística do terraço da cobertura



Memorial de Incorporação registrado sob R.02 da matrícula 136.997 do 10º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo em 31/3/2015. A vegetação será entregue conforme projeto paisagístico do empreendimento, podendo apresentar 
diferenças de tamanho e porte. Ilustrações, fotos, mobiliário (em dimensões comerciais), peças de decoração e acabamentos constantes neste material têm caráter exclusivamente promocional, não fazendo parte do contrato.

Vide memorial descritivo. Perspectivas artísticas. Imagens ilustrativas. Impresso em julho/2016.

Realização

www.atriovilamadalena.com.br

Rua Heitor Penteado, 1977
Ao lado do Metrô Vila Madalena

nISS: 25 anos de experiência com mais de 
70 empreendimentos entregues que são 

sinônimos de confiança e qualidade.

Sucessora da Kalili Incorporadora, a nISS acumula experiência de 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 uma 
referência permanente de confiança e qualidade.

Well - Brooklin Let’s - Perdizes Face - Vila MarianaTreetop - chácara Sto. Antônio
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