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Senzala 
Restaurante
4 minutos

Venga Bar
7 minutos

Restaurante 
Compagnia 
Marinara
2 minutos

Sta. Etienne
8 minutos
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art cube 
design 
concept

Design é a razão que 
gera emoção. Inteligência 
aplicada, beleza lapidada. 
O design foi criado para 
inspirar, diferenciar. E, 
acima de tudo, reconhecer. 
Para o mundo, isso é arte. 
Para você, uma escolha.





arquitetura do bem-estar













PORTARIA 
COM VIDROS 
BLINDADOS E 
CONTROLE DE 
ACESSO





Ficha técnica

Localização: Rua Alfaia, 135 - Alto de Pinheiros

Projeto de Arquitetura: Anastassiadis Arquitetos 

Projeto de Arquitetura de Interiores: Patricia Anastassiadis

Projeto de Paisagismo: Neusa Nakata

Número de unidades: 48

Área do terreno: 3.521,50 m2

Unidades Tipo: 145 m2 | 4 dorms. (2 suítes) | 3 vagas | depósito privativo 

Duplex 263 m2 | 4 dorms. (2 suítes) | 4 vagas | depósito privativo

Nº de elevadores: Torre 1: 6 elevadores (4 privativos e 2 de serviço)
         Torre 2: 3 elevadores (2 privativos e 1 de serviço)
                                1 elevador da rua até o pavimento térreo

Nº de pavimentos: térreo + 8 pav.

Lazer: Salão de Festas, Piscina com Deck Molhado e Borda Infinita, Sauna, 
Fitness, Brinquedoteca, Praça Central, Quadra Recreativa e Playground

Estilo Arquitetônico: Contemporâneo 





Cada detalhe é 
uma inspiração. 
A harmonia da 
arquitetura com a 
arte e o design. 
Uma obra prima 
para a sua vida.

PRAÇA 
ART CUBE





PISCINA 
COM DECK 
MOLHADO 
E BORDA 
INFINITA





Imagem meramente ilustrativa, sujeita a alteração.
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BRInQUEDOTEcA





Sauna e 
DeScanSo





FITNESS













Você quer ver a sua família em 
tudo que há de melhor. Este 
projeto também.

O Family Tree é mais um 
diferencial que permitirá aos 
proprietários escolherem árvores 
do condomínio para darem os 
nomes de suas famílias. Uma 
homenagem do Art Cube aos 
seus primeiros moradores. Afinal, 
celebrar grandes conquistas faz 
parte da nossa natureza.









APARTAMENTOS





LIVING 
145 M2

















PLANTAS





























Guarda-corpo de alumínio e
vidro nas unidades 

Elevadores 
sociais privativos DIFERENCIAIS

Persianas de enrolar nas 
janelas dos dormitórios, 
com previsão de automação

Previsão para automação dos 
ambientes (luz, som e iluminação)

Ponto de água para 
geladeira na cozinha

Varanda gourmet com bancada, 
cuba e churrasqueira, oferecidas 
por meio de kits

4 opções de plantas

Sistema de aquecimento solar 
integrado, contribuindo para o 
aquecimento de água das unidades

Infraestrutura para ar-condicionado









Fundada em 1986, a BKO Incorporadora 

atua no mercado imobiliário 

desenvolvendo edifícios comerciais e 

residenciais de médio e alto padrão em 

São Paulo, Sorocaba, Campinas, Limeira, 

Jundiaí, Americana, São José do Rio 

Preto, Santos e na região Sul do País.

Ao longo desses 27 anos, a BKO 

entregou mais de 1.900.000 m² e 

tem aproximadamente 160.700 m² 

em execução tendo como premissa 

desenvolver empreendimentos que 

sigam tendências atuais dos mercados 

mundiais.

Dessa maneira, ao entregar 

empreendimentos únicos, a BKO 

reforça seus valores investindo em 

tecnologias construtivas, plantas 

customizadas, personalização e 

responsabilidade socioambiental. Como 

resultado, apresenta uma trajetória de 

sucesso construída pela dedicação e 

comprometimento de uma equipe de 

profissionais qualificados e preparados 

para atender as demandas do mercado 

imobiliário. Tudo isso faz da BKO 

uma referência entre as empresas do 

mercado imobiliário.

Iguatemi Business 
 Sorocaba

SET 
Brooklin

Combinatto 
Home O�ce 
Pinheiros

BK30 
Alto da Boa Vista

Terra Brasilis
Chácara Flora








