Entre a mata e o mar

Perspectiva do jardim na cobertura: um local para caminhar e ver o mar

Está no nosso DNA: buscar o impensado, o que parecia impossível. Por acaso você já havia imaginado uma cobertura verde
com trilhas, piscinas e vistas para o oceano e a Mata Atlântica?

A gente adora sonhar alto

Praia Grande
Varanda: essencial

A gente também adora sonhar grande

Ter um apartamento na praia não é tudo. Tudo é ter um apartamento com vista para o mar e para a Mata Atlântica; em um condomínio moderno, bonito e
seguro; com piscina, sauna, cinema e muitos outros itens de lazer; que adota soluções sustentáveis e consegue superar todas as expectativas.

Vista da fachada e do boulervard coberto e
detalhe do recuo dos apartamentos de frente: arquitetura única

A gente realiza os nossos sonhos

É uma questão genética: sonhar e ir atrás dos nossos sonhos. Sonhamos com praias lindas e viemos para Ubatuba. Sonhamos em construir empreendimentos de bom gosto e já temos um portfólio e tanto: Grand Bali Resort, Edifício Lembongan, Residencial Fiji, Edifício Miguel Mauricio, Latitude Vinte Três, Voga
Marine, Voga Residence. Sonhamos com esta última área frente ao mar da Praia Grande e cá estamos, agora com o objetivo de realizar o seu sonho.

Um jardim que conecta a mata e o mar

A gente guarda um pedaço da Mata Atlântica

Carregamos no nosso DNA a vontade de preservar, por isso vibramos com a certeza de que nada vai mudar a natureza, pois o terreno possui uma área de
reserva da Mata Atlântica. São 7mil m² de floresta intocada, que ajudam a equilibrar o clima, enriquecem a paisagem e mantêm a biodiversidade, para o
bem desta e das futuras gerações.

Último terreno de frente para o mar

A beleza da Praia Grande é insuperável. A balneabilidade da Praia Grande é inquestionável. A preferência pela Praia Grande é
marcante. As vantagens da Praia Grande são inúmeras: fica próxima à região central de Ubatuba, possui infraestrutura completa, é boa para o surf, é badalada no verão e muito tranquila ao longo do ano.

A gente está em frente a uma grande praia

Área com mais de 1000 m² de piscina e solário, que recebe o sol o dia todo.

Está no nosso DNA atribuir novos usos para os espaços. É o que acontece com o térreo, transformado em boulevard, e com
a cobertura, que abriga um bosque com trilhas, piscinas e decks para se apreciar as vistas. Mais que um telhado verde, cuja
função é melhorar a drenagem das águas pluviais e trazer mais harmonia à paisagem, a ideia dos projetistas era manter a
união da mata com o mar, integrando as pessoas a essa perspectiva.

O céu é o limite

LAZER NAS ALTURAS
Academia ao ar livre
Playground
Praça de jogos
Árvores frutíferas
Percurso para caminhada e
passeio
Lounge com vista para o mar
Solário
Raia de 25 metros com 		
borda infinita
Piscina infantil
Cascata
Prainha

Arquitetura é vida

O projeto do Reserva DNA parte de uma estrutura que lembra o formato do cromossomo, com dois blocos laterais, unidos por um núcleo. Esse arranjo
proporciona iluminação e ventilação naturais aos apartamentos, dispostos num ângulo de 45º, que amplia a distância visual entre os prédios e favorece a
privacidade. Quem vem da praia entra por um charmoso boulevard, cujo projeto paisagístico valoriza a volumetria e cria uma sensação boa. Ali estão os
armários náuticos e os elevadores, projetados para atender somente quatro apartamentos por andar.

A vida é boa

O Reserva DNA é mais que um empreendimento frente ao mar. É um empreendimento frente ao mar que tira o máximo proveito de sua localização. Melhor ainda: que democratiza um dos espaços mais fantásticos para se ver a imensidão do oceano. Todos os moradores têm acesso fácil ao lounge view da
cobertura, projetado e planejado para ser um lugar de onde a gente não quer mais sair.

Cinema e núcleo de lazer

O núcleo é o lazer

No centro do Reserva DNA, há um prédio com quatro pisos de puro lazer. Atenção para o cinema, com uma inclinação digna das melhores salas, e para o
conjunto de piscinas na cobertura, de onde se tem uma vista desimpedida do horizonte e das montanhas.

Brinquedoteca: um dos ambientes reservados para a infância
Espaço gourmet: receba seus convidados com estilo

Para todas as idades

Um andar para comemorar, com espaço gourmet, salão de festas e espaço acústico com palco. Outros itens: home office; ateliê; sala de bilhar e carteado;
salão de jogos infantis; brinquedoteca; game room; fitness com salas de aeróbica, musculação e tatame; spa com piscina aquecida, saunas com vista para
o jardim e hidromassagem, além de lazer externo.

Spa com piscina aquecida e
academia particular com vista para o mar

A gente reservou tudo isso para você

Um condomínio com o DNA da Atmosfera e uma reserva particular: RESERVA DNA
E isso é só o começo do que guardamos para você.

Apartamentos sob medida

Dependendo do tamanho da sua família, há sempre um apartamento para você. Vale consultar a nossa equipe de vendas, para saber qual unidade se encaixa no seu perfil. O importante é ressaltar: todas as plantas valorizam o convívio, o conforto, a ventilação, a iluminação, enfim, o seu bem-estar.

É uma concepção moderna integrar sala de estar, cozinha e varanda, com o propósito de ampliar o ambiente, facilitar o
convívio e permitir que a luz e a ventilação entrem naturalmente.

Ambientes sem barreiras

Plantas valorizadas

Todas as unidades do Reserva DNA possuem apenas suítes e contam com lavabo e varanda gourmet. Portas e janelas possuem aberturas amplas, para
facilitar a entrada de luz e ventilação naturais. A projeção a 45º garante mais privacidade, já que a vista não alcança o interior dos apartamentos.

SERVIÇOS E SEGURANÇA
Área de serviço comum no hall
dos andares, para otimizar os
espaços e facilitar os serviços*.

Armários individuais na área de serviço comum guardam, cada um,
a sua lavandeira: modernidade é saber aproveitar os espaços

Subsolo com entrada exclusiva
e vagas a 45º.
Portaria 24 horas, com
guaritas blindadas.
SUSTENTABILIDADE
Pia da cozinha preparada
para receber triturador de lixo
molhado.
Área destinada ao depósito
de lixo seco no hall de serviço dos
andares.
Laje jardim, para retardar o
escoamento da água da chuva.
Previsão de medidores de água
e gás individualizados.
Área destinada ao plantio em
todos os andares.
Iluminação natural do subsolo.
7 mil m2 de área reservada de
Mata Atlântica
Reservatório de água pluvial.
Obra com programa de
reciclagem de resíduos sólidos.
TECNOLOGIA E CONFORTO
Sistema de aspiração central.
Previsão de aquecimento a gás
e ar condicionado split.

O boulevard no térreo e o bosque na cobertura já sinalizam que o Reserva DNA é único. É exclusivo. É singular. Em matéria
de novidades, no entanto, a lista vai longe.

Persianas roll on, com
possibilidade de automação.
* Exceto nas unidades do térreo

Muitas inovações

david ito +
ivan ventura
A R Q U I T E T O S

A ATMOSFERA atua há mais de 50 anos em Ubatuba, inicialmente com o nome de Imobiliária Ubatuba. Sua missão é incorporar, desenvolver, construir e comercializar
imóveis de alto padrão, com qualidade e responsabilidade socioambiental, criando valor para os funcionários,
fornecedores, clientes e toda a sociedade.
Seus empreendimentos destacam-se pela arquitetura,
paisagismo, segurança, lazer e emprego de novas tecnologias, que permitem o uso inteligente dos recursos naturais e o menor impacto possível no meio ambiente, em
uma das mais belas e preservadas áreas verdes de Mata
Atlântica do litoral brasileiro.
A empresa é responsável por empreendimentos de sucesso, como Grand Bali Resort, Residencial Fiji, Edifício Miguel Mauricio e Residencial Lembongan, na Praia Grande;
Latitude Vinte Três, no Itaguá; Voga Marine e Voga Residence, no Saco da Ribeira.

A parceria entre os arquitetos DAVI ITO E IVAN VENTURA
busca conceber projetos de forma holística. Questões
sociais, econômicas e ambientais pautam suas escolhas,
junto com a emoção, a técnica e a estética. Para eles, a
arquitetura evolui quando o técnico conhece a arte, e o
artista conhece a técnica. Essa visão mais contemporânea
da arquitetura é traduzida em empreendimentos como o
Latitude Vinte Três, primeiro projeto dessa parceria para
a Atmosfera, reconhecido internacionalmente como uma
das melhores soluções em condomínio residencial, no
Americas Property Awards 2012-2013, um dos mais cobiçados prêmios do setor.
Atmosfera, David Ito e Ivan Ventura renovam essa sinergia e anunciam, no último terreno frente ao mar da Praia
Grande, um empreendimento que antecipa o futuro da
arquitetura.

BENEDITO ABBUD é arquiteto paisagista, com mais de 40
anos de profissão. É graduado, pós-graduado e mestre
pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na
qual foi professor de paisagismo.
Em 1981, fundou sua própria empresa, que hoje conta
com aproximadamente 6000 projetos paisagísticos desenvolvidos em todo o Brasil e em outros países.
Assina projetos paisagísticos de cidades, bairros, parques,
praças, condomínios verticais e horizontais, residências,
hotéis, resorts, loteamentos, shoppings centers, entre
outros.
Um dos maiores urbanistas do Brasil e seis vezes Top of
Mind, Benedito Abbud é um antigo parceiro da Atmosfera.
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