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Sabe como se cria um Jazz? Com muita inspiração. 

E, principalmente, misturando referências inovadoras 

e particulares, talentos colaborando junto em cada 

detalhe.

Jazz Perdizes é assim, cheio de personalidade e de 

elementos inspirados no encontro do clássico com o 

moderno. 

Tudo porque a gente queria traduzir da melhor forma, 

e com toda a harmonia, o lugar que você imaginou 

morar: criativo e inovador, sem perder a conexão com o 

que é clássico. Marcante. E esperamos que inesquecível.          



Imagens ilustrativas

A quAlquEr horA, EM quAlquEr CliMA, nAdA 
SE CoMPArA A AndAr Por SuAS ruAS E PrAçAS.





Morar em Perdizes é ter acesso a uma 

infraestrutura completa, onde o bem-estar 

e as facilidades se misturam sem perder a 

tranquilidade.

uma região valorizada e desejada pela 

sua segurança e próximo aos melhores 

shoppings da cidade, ao Parque da Água 

Branca, às ciclofaixas, lojas, bares,  restaurantes 

e de fácil acesso às principais vias. 

Com uma vida cultural pulsante, Perdizes  

é mais que um bairro é o lugar perfeito 

para os melhores momentos da sua vida.



PErdiZES

Imagens ilustrativas



ConForTo É ESTAr BEM loCAliZAdo. 
EM PErdiZES VoCê ESTÁ PErTo dE Tudo.



ConForTo É ESTAr BEM loCAliZAdo. 
EM PErdiZES VoCê ESTÁ PErTo dE Tudo.

LOCALIZAÇÃO

r. São Geraldo, alt. nº 38 
Perdizes

AVEnidA PACAEMBu
5 MinuToS

METrÔ linhA VErMElhA

 7 MinuToS

CiCloFAiXA nA ruA

TEATro FolhA – 8 MinuToS

AVEnidA SuMArÉ – 5 MinuToS

PrAçA BuEnoS AirES   
7 MinuToS

PuC – 4 MinuToS

ShoPPinG BourBon  

8 MinuToS

ShoPPinG hiGiEnóPoliS
7 MinuToS
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o luGAr quE VoCê ESColhE PArA MorAr É o 

rEFlEXo dA SuA PErSonAlidAdE: TEM quE SEr úniCo.



“Elegante, atual e inspirador, foram 
esses os adjetivos que conduziram a 
concepção do projeto paisagístico do 
Jazz Perdizes.

nele o resgate ao convívio foi bem 
pensado.”

Paisagista roberto riscala



“um empreendimento com traços 

marcantes, este é o Jazz Perdizes. 

um projeto que traz a harmonia entre 

os estilos pós-industrial e moderno. 

utilizamos elementos e materiais 

como o ferro e tijolo, a fim de traduzir 

uma linguagem elegante com estilo e 

personalidade.”

Arq. Patricia Anastassiadis



 

localização: rua São Geraldo, alt. do nº 38 - Perdizes
Projeto de Arquitetura: Anastassiadis Arquitetos 
Projeto de interiores: Patricia Anastassiadis
Projeto de Paisagismo: roberto riscala
Área do Terreno: 1.260 m²

nº de torres: 1
nº de pavimentos: 8
Total de unidades: 30

Apto. 1 dorm. – 1 vaga: 
56 e 61 m²

Apto 2 dorms. – 2 vagas: 
82, 83 e 89 m²

Apto 3 dorms. – 2 vagas: 
118, 122, 136 e 140 m²

duplex 3 dorms. – 3 vagas: 
307 e 314 m² 

lazer: piscina com borda infinita, fitness, salão de festas, espaço kids, 
espaço gourmet e lounge com biblioteca.

ElEMEnToS quE SE CoMPlETAM, PlAnTAS 

quE PEnSAM no riTMo dA VidA dE CAdA 

uM. A GEnTE ESColhE o MElhor PArA 

CoMPor o noSSo JAZZ.



Perspectiva artística e ilustrada da fachada

FAChAdA





Perspectiva artística e ilustrada da Portaria

PorTAriA





Perspectiva artística e ilustrada da Portaria

PorTAriA





Perspectiva artística e ilustrada da fachada
Perspectiva artística e ilustrada do Hall Social

hAll SoCiAl





Perspectiva artística e ilustrada do Lounge com Biblioteca

lounGE CoM BiBlioTECA





Perspectiva artística e ilustrada do Salão de Festas

SAlÃo dE FESTAS





Perspectiva artística e ilustrada do Espaço Gourmet

ESPAço GourMET





Perspectiva ilustrada e artística do Lounge do Salão de Festas e Espaço Gourmet

lounGE do SAlÃo dE FESTAS E ESPAço GourMET





Perspectiva artística e ilustrada do Espaço Kids

ESPAço KidS





Perspectiva artística e ilustrada do Fitness

FiTnESS





Perspectiva artística e ilustrada da Piscina

PiSCinA
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Perspectiva artística e ilustrada da Implantação

N
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140 e 31430756



apartamentos de

56 m2

(2º ao 7ª pavimento)



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 





Perspectiva artística e ilustrada do living do apto. de 83 m² - planta tipo

liVinG





Perspectiva artística e ilustrada da suíte do apto. de 83 m² - planta tipo

SuÍTE



apartamentos de

83 m2

(3º ao 7ª pavimento)
planta tipo



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 

Planta referente a unidade do 3º pavimento



apartamentos de

83 m2

(3º ao 7ª pavimento)
planta opção



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 

Planta referente a unidade do 3º pavimento



    

apartamentos de

89 m2

(2º pavimento)
planta tipo



    

Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 



apartamentos de

118 m2

(3º ao 7ª pavimento)
planta tipo

Planta referente a 
unidade do 3º pavimento



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 



apartamentos de

118 m2

(3º ao 7ª pavimento)
planta opção

Planta referente a 
unidade do 3º pavimento



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 



apartamentos de

122 m2

(2º pavimento)
planta tipo



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 



apartamentos de

136 m2
(1º pavimento)

planta tipo



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 



apartamentos de

136 m2
(1º pavimento)
planta opção



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 



apartamentos de

140 m2

(1º pavimento)
planta tipo



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 



apartamentos de

140 m2

(1º pavimento)
planta opção



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 



307 m2

Duplex
(pavimento inferior)

planta tipo



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 



307 m2

Duplex
(pavimento inferior)

planta opção



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 



Duplex
pavimento superior

307 m2



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 





Perspectiva artística e ilustrada do Terraço do apto. duplex superior

TErrAço duPlEX





Imagem meramente ilustrativa, sujeita a alteração.
Perspectiva artística e ilustrada do Living do apto duplex inferior de 314m² - planta opção

liVinG duPlEX



314 m2

Duplex inferior
planta tipo



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 



314 m2

Duplex inferior
planta opção



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 



Duplex superior

314 m2



Os móveis, objetos de decoração, revestimento de piso e paredes são sugestões de decoração, não fazendo parte integrante do contrato e do memorial descritivo. Cotas e imagens sujeitas a alteração. 
O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento constará no memorial descritivo e na convenção de condomínio. Plantas com medidas livres entre 
as paredes sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados. 



          

www.alfarealty.com.br  

o tempo vem aprimorando, e a excelência tem sido 
nosso ponto de partida na gestão, incorporação e 
desenvolvimento de projetos autorais e atemporais, 
desde 2002. Empreendimentos residenciais, 
comerciais e hoteleiros são pensados com algo 
em comum: o bem-estar de cada cliente que vai 
viver ou trabalhar ali. isto está presente nos mais de 
200.000 m2 de área projetada com o olhar de 
dentro para fora, privilegiando o viver bem de cada 
morador. Tudo isso adicionado a valores como 
transparência, comprometimento e sustentabilidade. 
Esta crença e este trabalho são reconhecidos pelo 
mercado por meio dos diversos prêmios Master 
imobiliário e pelos clientes que se orgulham de ter um 
Alfa realty. Este é o jeito Alfa realty de ser e fazer.

os acionistas da Mdl vêm investindo no mercado 
imobiliário desde o ano 2000, através de parcerias 
com as principais empresas do setor, no eixo rio-
São Paulo. Aproveitando toda a expertise adquirida 
ao longo de 7 anos, associada ao cenário positivo 
macroeconômico brasileiro (expansão do crédito e 
aumento da renda real), no final de 2007 foi constituída 
a Mdl realty incorporadora S.A., empresa carioca 
que consolidou os ativos e passivos da antiga área 
imobiliária do Banco Modal e passou a operar como 
efetivo player no mercado de incorporação imobiliária. 
Após sua fundação, a Mdl teve como foco o 
desenvolvimento de produtos imobiliários inovadores, 
com alta qualidade e preços competitivos, entrando 
com maior representatividade no mercado de São 
Paulo a partir de 2011, por meio da criação de uma 
joint venture com a já parceira Alfa realty. 
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hoTEl 

T iVoli  SÃo PAulo –  MoFArrE J

há 20 anos no mercado, a Anastassiadis Arquitetos 
destaca-se por desenvolver projetos de arquitetura 
e design de interiores para as áreas comercial, 
corporativa, hoteleira, empreendimentos imobiliários e 
entretenimento. Sob a direção da arquiteta Patricia 
Anastassiadis e uma equipe de sócios, a empresa é 
composta por um time de mais de 60 profissionais que 
desenvolvem projetos e formulam conceitos buscando 
unir a preocupação estética com as melhores soluções 
técnicas e funcionais para cada um deles. Com mais 
de 700 projetos realizados e atuação no mercado 
nacional e internacional (Portugal, Espanha, 
EuA, Angola, São Tomé e Príncipe e Chile), a 
Anastassiadis Arquitetos prioriza espaços em que a 
arquitetura e o design resultem em bem-estar, conforto 
e percepção de se estar em um lugar único.



jazzperdizes.com.br

Realização e Incorporação:Projeto de arquitetura:

Catraca Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ: 08.862.316/0001-02. Registro de Incorporação R.2 da matrícula 128.011 do 2º Oficio  de Registro de Imóveis da Capital, 11/11/2015. Alvará de Aprovação de 
Edificação Nova nº 2015/24702-00, expedido no processo nº 2013-0376321-0. Todas as imagens são meramente ilustrativas, sujeitas a alteração. A vegetação que aparece nas imagens está com porte adulto. O porte 
da vegetação será atingido após alguns anos de entrega do empreendimento. Os imóveis, decorações e paisagismos das unidades autônomas deste material são apenas sugestões e não fazem parte do contrato e do 

memorial descritivo. As distâncias citadas nesse material são referências e foram retiradas do Google Maps. Impresso em Fevereiro/2016


