
CADERNO DE ORIENTAÇÕES DE VENDAS



O empreendimento BRAVA VILLI traz a releitura do estilo de morar 
à beira mar, através de um conjunto de elementos básicos que interagem 
com seus sentidos numa conexão genuína.

A geometria das linhas naturais, do horizonte de frente para o mar 
colocam em progresso o pensamento da modernidade. É tempo de transição 
e a dinâmica da natureza conversa com a sofisticação do eco-luxo e nesse 
caso o belo necessariamente, tem que ser harmonicamente sustentável.



I T A J A Í  

S A N T A  C A T A R I N A

EMPREENDIMENTO BRAVA VILLI SOUL RESIDENCE
Av. José Medeiros Vieira, 1526 - Praia Brava - Itajaí - SC

estilo
À  B E I R A

M A R

P R A I A  B R A V A

O convite é para uma releitura da vida na praia 
onde as condições são favoráveis para uma 
oportunidade de satisfazer desejos comuns 
que se apresentam.



ÁREA 
DO TERRENO

O empreendimento está devidamente incorporado na matrícula
R.-4-58.248 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Itajaí/SC.

INCORPORAÇÃO

2025m²

ÁREA 
CONSTRUÍDA

7236,14m²

21

TOTAL 
DE APARTAMENTOS

05

TOTAL 
DE DIFERENCIADOS



Apartamento com 
infraestrutura pronta 
para aspiração.

ASPIRAÇÃO 
CENTRAL

Laje de divisão dos andares 
com 25cm de espessura, 
o que ajuda na contenção 
de ruídos e vibração 
entre as unidades.

LAJE

02 apartamentos por andar, 
05 apartamentos diferenciados,
duplex com piscina privativa,
sendo 01 Garden 
e 04 Coberturas.

DIFERENCIAIS

Esquadrias de Alumínio 
ou PVC, possuindo vidros 
na cor champanhe, 
esquadrias na cor cinza, 
sendo sacadas e dormitórios 
com janelas panorâmicas, 
para melhor aproveitamento 
da vista, iluminação 
e ventilação. Janelas com 
sistema de persianas.

VIDROS E 
ESQUADRIAS

Sistema VRF 
de ar condicionado
em todos os apartamentos 
e áreas comuns.

AR CONDICIONADO

Todos os apartamentos estão 
divididos entre eles com uma 
parede dupla que possui uma 
manta de isolamento acústico 
entre elas.

MANTA DE 
ISOLAMENTO

Acabamento em gesso 
em todos os apartamentos 
e áreas comuns.

GESSO

Pisos em porcelanato 
90x90, 100x100 e 120x120, 
piso vinílico nos dormitórios.

PISOS E 
REVESTIMENTOS



Toda tubulação de primeira 
qualidade, marca Tigre, 
com hidrômetros individuais 
por apartamento.

SISTEMA
HIDRÁULICA

Portaria com sistema interno 
de segurança e monitoramento, 
com controle de acesso com 
senhas, pins, câmeras nas áreas 
comuns e portão eletrônico.

SISTEMA DE 
SEGURANÇA E 
CONTROLE DE 
ACESSO

Vagas individuais por 
apartamento com piso 
em paver.

VAGAS DE  
GARAGEM

Infraestrutura de 
automação para recarga 
de carros elétricos 
na garagem.

CARROS
ELÉTRICOS

Toda a rede em aço 
(conforme normas), com 
medidores individualizados 
por apartamento.

SISTEMA DE 
GÁS CENTRAL

Toda rede com fiação 
de primeira linha, com 
medidores individualizados 
por apartamento.

SISTEMA 
ELÉTRICO

Controle de pressão 
da água de todo o prédio 
através de sistema de 
válvulas hidráulicas para 
maior segurança e durabilidade 
das tubulações.

CONTROLE DE 
PRESSÃO DE ÁGUA

Infraestrutura para 
automação de iluminação, 
som, cortinas, ar 
condicionado, toalheiros 
elétricos e desumidificador 
de ambiente. Nas áreas 
comuns a automação 
será entregue pronta.

SISTEMA DE 
AUTOMOÇÃO

Sistema de ar 
comprimido 
nas garagens.

AR
COMPRIMIDO

Sistema preventivo 
contra incêndio 
conforme normas.

SISTEMA 
PREVENTIVO 
CONTRA INCÊNDIOS



TÉRREO

 

_Piscina com Deck

_Espelho d’água

_Espaço Gourmet

ÁREA DE LAZER

_Espaço Garden

_Espaço Zen

_Salão de Festas

_Playground

_Brinquedoteca

_Academia

_Studio de Pilates

_Sala de Jogos

_Pub

mezanino



HALL DE ENTRADA

SALÃO DE FESTAS

FACHADA DIFERENCIADA AMBIENTES CLIMATIZADOS



ACADEMIA

PUB

ACESSIBILIDADE ESPAÇO AMPLO DE ACADEMIA



PISCINA

ESPAÇO GARDEN

HORTA E JARDIM REAPROVEITAMENTO
DE ÁGUA DA CHUVA



APARTAMENTO
TIPO

 

_03 suítes
_sendo 01 suíte master c/ sacada
_sala de estar / TV

ÁREA TOTAL: 235m²            ÁREA PRIVATIVA: 168m²

_sacada vista mar
_hall de entrada
_cozinha

_lavabo
_lavanderia

APARTAMENTO TIPO 01

APARTAMENTO TIPO 02

VI
ST

A 
M

AR

SALA DE ESTAR / TV

living C O M
T V



CONFORTO

SUÍTE

SACADA VISTA MAR

INFRAESTRUTURA
PARA AUTOMAÇÃO
DOS APARTAMENTOS

�
S U Í T E S

vista mar



COBERTURA
DUPLEX

 

_piscina privativa
_04 suítes ou 05 suítes
_sendo 01 suíte master c/ sacada

ÁREA TOTAL: 462m²            ÁREA PRIVATIVA: 337m²

_sala de estar / TV
_sacada vista mar
_cozinha

_despensa
_lavanderia
_dep. de empregada

APARTAMENTO TIPO COBERTURA

ÁTICO

VI
ST

A 
M

AR

Estilo que balança entre o afeto sincrônico 
do mar à vista com um cotidiano
que integra o contemporâneo e o sofisticado.



PISCINA PRIVATIVA COM DECK VISTA MAR

A conexão e personalidade da Praia Brava 
deixam o empreendimento no epicentro 
de uma geografia privilegiada.

LOCALIZAÇÃO
PRIVILEGIADA

FACHADA 
DIFERENCIADA

PAREDE ACÚSTICA
ENTRE APARTAMENTOS

VISTA MAR



GARDEN
DUPLEX

 

_piscina privativa com deck
_04 suítes
_sendo 02 suíte master

ÁREA TOTAL: 600m²            ÁREA PRIVATIVA: 428m²

_sacada
_espaço garden
_espaço gourmet

_cozinha
_lavanderia
_dep. de empregada

PISO INFERIOR

PISO SUPERIOR

VI
ST

A 
M

AR

exclusivo



www.afincorporadora.com.br

COORDENAÇÃO DE VENDAS:

(47) 3045-4996
(47) 9 9613-2879

vendas@afincorporadora.com.br

ESCANEIE ESTE QR CODE
E CONHEÇA NOSSO

CATÁLOGO COMPLETO.

ESCANEIE ESTE QR CODE
E ASSISTA O VÍDEO DO
EMPREENDIMENTO.

De acordo com a lei n° 4591/64, informamos que as imagens contidas neste material são de caráter de sugestão. 
Os móveis, assim como alguns materiais de acabamento apresentados nas ilustrações e plantas, não constituem parte 

integrante do contrato. O apartamento será entregue conforme indicado no memorial descritivo, podendo haver 
modificações no projeto estrutural sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de qualquer erro de digitação ou impressão. 


