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O seu estilo de vida ganha um novo conceito de morar com o Sky Lago dos Patos. Sua família ganha 

mais conforto, segurança e comodidade, morando em um empreendimento moderno, na melhor região 

de Guarulhos, com uma espetacular área de lazer na cobertura e a melhor vista sobre a região.

O novo jeito Guarulhos de morar



No Sky você está localizado em uma das regiões mais nobres de Guarulhos, 

essencialmente residencial. A 700 metros do Lago dos Patos, um importante 

ponto de encontro e diversão da região. Aqui sua família vive com comodidade, 

ao lado do Centro Universitário Metropolitano de São Paulo e próximo do centro 

cultural, de clubes e escolas. Tudo isso a poucos minutos das rodovias Ayrton 

Sua vida ganhou um novo lugar

Isso é morar Guarulhos:

área de lazer na cobertura
rua tranquila

ao lado do lago dos patos
projeto elegante

perto de comércio, lazer e serviço

Foto panorâmica da região



O Lago dos Patos é um cartão de 

visita da cidade que oferece a quem 

mora em seu entorno um ambiente 

tranquilo e familiar. É a maior e mais 

importante área de lazer da região, 

com passeios de pedalinho, pista de 

cooper, aparelhos de ginástica, campo 

de futebol e centro de exposições 

culturais permanente.

Vila
Galvão

Sua vida 
ganhou 
mais verde

Morar a 700 metros do Lago dos Patos 

deixa você mais perto da natureza, em 

um bairro que também oferece diversas 

opções de lazer e gastronomia, bem como 

um circuito cultural completo ao redor do 

parque, com museus, biblioteca e teatro. Além 

disso, na Vila Galvão você tem todo tipo de 

comércio e serviços que facilitam o dia a dia da sua 

família. Tudo pertinho do seu Sky Lago dos Patos.

Cantina Giovanni

Museu Histórico Municipal

Parque Renato Maia

Isso é morar Guarulhos:
Bosque Maia: 5 min.
Lago dos Patos: 700m.

Estação Tucuruvi: 10 min.
Shopping Internacional Guarulhos: 8 min.

Av. Paulo Faccini: 5 min.



perspectiva ilustrada da entrada

O Sky Lago dos Patos traz à Guarulhos um novo estilo de morar. 

Sua arquitetura contemporânea faz a diferença com os seus pormenores, 

como o pé direito duplo no Hall de entrada, a área de lazer instalada em 

sua espetacular cobertura e outros detalhes de requinte que você encontra 

na qualidade dos acabamentos e na exclusiva decoração realizada por 

Patrícia Anastassiadis.

Sua vida ganhou 
um novo estilo.

Você ganha comodidade no acesso às garagens do térreo e subsolo 

com a entrada e a saída juntas.



perspectiva ilustrada da fachada

Com o Sky Lago dos Patos a sua vida ganha um novo estilo de morar e viver. A 

sua arquitetura moderna privilegia todos os ambientes, desde os apartamentos bem 

planejados para você ganhar mais conforto, o hall com pé direito duplo, até o lazer na 

cobertura. Além disso, as áreas comuns são entregues mobiliadas e decoradas por Patrícia 

Anastassiadis, com acabamentos de requinte, como o piso de porcelanato nas áreas de 

lazer comum e o guarda-corpo em alumínio e vidro.

Sua vida ganhou modernidade



áreas comuns equipadas e decoradas

perspectiva ilustrada do salão de festas

O lugar onde amigos e família 
ganham espaço para viver 

 a felicidade.
Salão de festas integrado ao espaço gourmet



perspectiva ilustrada do salão de jogos

Salão de 
Jogos para 

todo mundo 
ganhar e se 

divertir.



Sua vida ganhou uma cobertura.
A cobertura do Sky Lago dos Patos é toda sua. É um espaço especial, planejado para você 

viver momentos inesquecíveis de descontração e diversão, com sofisticação e a melhor vista 

sobre a região. Lá em cima a família tem o melhor estilo de vida, com piscina, solarium, 

espaço gourmet com churrasqueira, jardim e sala de fitness. Com esta cobertura sua vida 

ganha ainda mais  qualidade.

perspectiva ilustrada do lazer na cobertura



perspectiva ilustrada do fitness

A sua saúde ganhou lugar acima de tudo, na Cobertura.



perspectiva ilustrada da churrasqueira gourmet

A cobertura é sua, para você ganhar uma vista exclusiva.



Perspectiva Ilustrada da Cobertura

No Sky a sua família ganha uma piscina junto ao céu.
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1. Entrada

2. Portaria

3. Acessos ao Hall de Entrada

4. Hall de Entrada

5. Salão de Jogos

6. Espaço Gourmet

7. Salão de Festas

8. Churrasqueira com forno de pizza

9. Playground

10. Banheiros de funcionários

11. Vestiário de funcionários

12. Entrada/saída de veículos

13. Acesso à garagem no térreo

14. Acesso à garagem no subsolo

do térreo



implantação
lazer na cobertura
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1. Fitness

2. Toilettes

2. Espaço Gourmet com Churrasqueira

3. Jardim

4. Solarium

5. Piscina



dorms
(1 suíte)

2 
57m2

Imagens ilustrativas seujeitas a alteração



dorms
(1 suíte)
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Imagens ilustrativas seujeitas a alteração



A Alves & Barcelos atua no mercado da construção civil na execução de empreendimentos residenciais, comerciais e industriais.

A empresa trabalha com o objetivo de proporcionar aos clientes, empreendimentos de alta qualidade, tendo como diferencial a excelência 

no atendimento e cumprimento dos prazos e custos da obra. A A&B possui uma equipe de profissionais altamente qualificados com mais 

de 30 anos de experiência no setor, o que permite executar obras de qualidade em um curto espaço de tempo. Através de uma parceria 

sólida com fornecedores, a A&B obtém um atendimento ágil e os melhores preços de produtos para suas obras.O compromisso é total 

em atender às normas regulamentadoras para garantia da qualidade de seus trabalhos, segurança de seus funcionários e satisfação total 

de clientes. Empreendimentos A&B:

Criada há 10 anos, a partir da união de incorporadores e arquitetos renomados, a Alfa Realty atua na incorporação e gestão de projetos 

imobiliários de alto padrão em todo o território nacional. Têm como filosofia conceitos de arte, cultura e comportamento aliados a uma 

postura empresarial transparente e comprometida com o bem-estar e a sustentabilidade. Ao longo de sua trajetória, desenvolveu um 

portfólio de empreendimentos de sucesso, tais como: Riverside – Brownstone, Escape, Sonata – Alto de Pinheiros, Vanilla House & 

Garden, Île de Soleil e Île de La Cité – empreendimento que ganhou Prêmio Master Imobiliário 2006 e o Office Garden – vencedor do 

Prêmio Master Imobiliário 2010.

A Sabiá Residencial é uma incorporadora apaixonada pelo que faz. Por ser focada exclusivamente no mercado habitacional, ela pode investir 

toda a sua atenção na criação de projetos diferenciados. Cada produto é planejado e desenvolvido com todo o carinho e atenção e pensado 

nos mínimos detalhes, desde a arquitetura agradável e a excelente área de lazer até, especialmente, o pagamento facilitado.

Em apenas 5 anos, a Sabiá lançou mais de 3.000 unidades residenciais, com valor de mercado superior a R$ 500 milhões, e outras 12.000 

unidades já estão em desenvolvimento para serem ofertadas nos próximos três anos, somando mais de R$ 1 bilhão em receitas totais.

Tudo para agradar o seu maior bem e razão de ser: os seus clientes. Em artigo da Gazeta Mercantil, a Sabiá Residencial foi descrita como 

“Uma incorporadora inspirada pelo modelo Google”, devido ao seu estilo de gestão e ao rápido crescimento que a empresa está vivendo. 

“Temos nossas ideias nas nuvens, nossos pés no chão e as mãos à obra para mudar sua vida”. Sabiá Residencial, porque a vida é feita de 

mudanças! 

Office Garden Verdi - Alto de Pinheiros Île de Soleil

Wish Open Living Panamby - Panamby/SP Reserva Jaraguá - Jaraguá - SP Isla Lago dos Patos - Vila Galvão - Guarulhos


