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3 anos atrás

Imóvel de alto padrão para comemorar 20 anos de construtora
Para comemorar aniversário, Mazzini Construtora lança o empreendimento JL’67.
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A Mazzini Construtora e Incorporadora acaba de lançar, no coração da Praia do
Canto, em Vitória, o JL’67, empreendimento que une alto padrão de acabamento
e modernidade.

O JL’67 segue a tendência das nomenclaturas de residenciais de grandes
centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. De forma simplificada, o JL
representa a Rua Joaquim Lírio, onde o empreendimento estará situado, e o 67
é o número do próprio edifício, o que ajuda sua identificação e localização.

Segundo o diretor de Incorporação da Mazzini, Luiz Cláudio Mazzini Gomes, o
edifício foi concebido dentro do novo conceito da Mazzini de oferecer
empreendimentos mais arrojados, diferenciados em relação à estética,
tecnologia e acabamento, que superem a expectativa do cliente. Todo o edifício
terá alto padrão, o que inclui revestimentos, portas, metais, louças, pisos e
bancadas.

O JL’67 irá dispor de 15 pavimentos tipo e 60 unidades de dois quartos, com
possibilidade de ajustes no leiaute e 76,62 metros quadrados no total. Os

apartamentos foram planejados para oferecer bom aproveitamento de área, plantas harmoniosas, ventiladas e preparados
para automação (iluminação, áudio e vídeo).

Entre os destaques do edifício estão lazer na cobertura (salão de festas, espaço gourmet, piscina, sauna e fitness com
aparelhos de alto padrão) e bicicletário, no térreo, com oficina e ferramental para reparos, limpeza e manutenção,
facilitando o uso de bike por parte dos moradores. Além disso, não está localizado em área de terreno de marinha.

Outros diferenciais são os itens de sustentabilidade. O edifício irá oferecer gerador de energia, sistema de aquecimento
solar com apoio a gás, infraestrutura para recarga de carro elétrico, água de reuso e reservatório de água dos aparelhos
de ar-condicionado. A segurança também será reforçada com fechadura eletrônica com senha ou biométrica e
infraestrutura para portaria virtual. O projeto arquitetônico do JL’67 é de Diocélio Grasseli; o projeto estrutural, da MCA
Estruturas; e o projeto de decoração, da MCA Calmon Projetos.

JL’67
 

Localização: Joaquim Lírio, Praia do Canto
 

Unidades: 60 apartamentos, tamanho padrão de 76,62m². Haverá sistema de aquecimento solar com apoio a gás para
fornecer água quente para todos os banheiros e cozinhas das unidades, além de infraestrutura para ar condicionado nos
quartos e sala. E também brises para amenizar o sol da tarde nas colunas 3 e 4

 
Garagem: 2 ou 3 vagas de garagem por unidade com acabamento diferenciado

 
Lazer: piscina, sauna, fitness, churrasqueira, salão de festas e espaço gourmet (na cobertura) e Bicicletário (no térreo)

 
Diferenciais do edifício: acabamento de alto padrão, interno e externo (fachada 100% revestida); apoio para funcionários e
diaristas; gerador de energia para áreas comuns; fechadura eletrônica com senha ou biométrica; reaproveitamento de
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água de ar condicionado; lâmpadas de led nas áreas comuns; infraestrutura para portaria virtual e infraestrutura para
tomada de carro elétrico. Toda área comum será entregue montada e decorada.


