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B R E V E  L A N Ç A M E N T O

2 SUÍTES
L AVA B O  |  1  VA G A

77 E 86 M²



MULTIPLIQUE

Mobilidade, lugares, 
os bons momentos. 

Novas experiências em destaque. 
Adicionadas e elevadas 
a um novo nível. Multiplicar 
o melhor e o que realmente 
importa. São novos tempos,  
mas você é quem dita o ritmo. 
A partir de suas escolhas e atitudes.

Boas-vindas ao Highlights Pinheiros.

Um lugar que coloca o melhor 
da vida em evidência.

++



O endereço ideal para um projeto 
cosmopolita e moderno, o bairro 
de Pinheiros, localizado na zona 
oeste de São Paulo, é um dos 
pontos mais agitados da cidade 
e tem atrações para todos os gostos. 

GOURMET, CULTURAL, 

PRÁTICO, COOL  

E CONECTADO.  

ASSIM É PINHEIROS.

ARTURITO
FUTURO REFEITÓRIO 
BOTANIKAFÉ JARDINS 
D.O.M 
LA BORRATXERIA 
FIGUEIRA RUBAIYAT 

PRAÇA HORÁCIO SABINO 
PARQUE TRIANON 

1,1 KM

1,5 KM

2,0 KM

2,0 KM

2,0 KM

2,0 KM

1,7 KM

2,2 KM

GASTRONOMIA

ÁREAS VERDES



A Tecnisa apresenta mais um projeto 
inovador em um lugar que pulsa cultura 
e gastronomia.

Morar próximo ao Metrô Clínicas 
coloca você a poucos passos 
de tudo o que quiser.

METRÔ 
SUMARÉ

METRÔ 
CLINICAS 0,5 KM

0,4 KM



PERSPECTIVA ILUSTRADA DA FACHADA.



IMAGEM PRELIMINAR DO EMBASAMENTO

EMBASAMENTO

SUA NOVA CASA, SEU NOVO 
HIGHLIGHTS.

A transformação de simples momentos em 
experiências especiais. A vivência plena 
dos seus desejos. Um lugar que reúne 
arquitetura, lazer, cultura, natureza 
e coloca o melhor sempre em evidência.



+++
PROJETO ARQUITETÔNICO: 

MCAA Arquitetos Ltda

ÁREA DO TERRENO: 

1.958,44m²

NÚMERO DE PAVIMENTOS: 

3º SUBSOLOS | TÉRREO | 1º PAV. 
LAZER | 2º AO 4º PAV. NR | 
5º AO 26º PAV. TIPO

QUANTIDADE DE TORRES: 
TORRE ÚNICA
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PERSPECTIVA  ILUSTRADA DA  IMPLANTAÇÃO.

IMPLANTAÇÃO
1° PAVIMENTO

HALL SOCIAL RESIDENCIAL 
FINAIS 1 E 2

HALL SERVIÇO RESIDENCIAL 
FINAIS 1 A 5

HALL SOCIAL RESIDENCIAL 
FINAIS 3, 4 E 5

SALÃO DE FESTAS

SPA

1
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ENDLESS POOL

FITNESS
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BIKE STUDIO

PISCINA ADULTO

DECK MOLHADO

11

12

13

PISCINA INFANTIL

BEACH TÊNIS

ESPAÇO FAMÍLIA



COM
  PAR
TI
LHE

Crie um stories, share o que quiser, 
dê um match... e o melhor, 
tudo na vida real.

Espaços integrados, 
áreas diferenciadas, experiências, 
os bons momentos - tudo multiplicado 
e voltado ao novo lifestyle urbano.



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO HALL SOCIAL.

UMA MANEIRA ÚNICA 
E SURPREENDENTE DE DAR 
BOAS-VINDAS. 

Um pé-direito alto, e a reunião de elementos 
modernos e rústicos e um paisagismo acolhedor 
dão um toque deliciosamente aconchegante.

HALL SOCIAL



Completo, aconchegante e perfeito 
para realizar as melhores comemorações 
em grande estilo. Possui capacidade 
para 30 pessoas e está equipado 
com geladeira, cooktop e fogão. 

PERSPECTIVA  ILUSTRADA DO SALÃO DE FESTAS.

SALÃO DE FESTAS

IMAGEM PRELIMINAR DO SALÃO DE FESTAS



AÉREA DO LAZER

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA ÁREA DE LAZER.

Um ambiente inovador que vai fazer você 
esquecer que está na cidade. Desfrute de 
um espaço conectado com as tendências 
de esporte ao ar livre e que combina 
super bem com o verão. 

ÁREA DE LAZER

IMAGEM PRELIMINAR DA ÁREA DE LAZERBEACH TENNIS



PERSPECTIVA ILUSTRADA DO ESPAÇO FAMÍLIA.

Exclusividade e privacidade para você se 
reunir com quem gosta em um ambiente 
completo com geladeira, forno de pizza, 
churrasqueira e piscina privativa.

ESPAÇO FAMÍLIA



Um verdadeiro espetáculo em casa. 

Uma sala de cinema equipada com home 
theater, um enorme e confortável sofá 
e uma tela de última geração para 4 pessoas. 
Suas únicas preocupações serão levar 
a pipoca e escolher o filme.

CINEMA

IMAGEM PRELIMINAR DO CINEMA



BRINQUEDOTECA

Brincar é a melhor forma 
de celebrar a infância. 

Um espaço completo, arejado, iluminado, 
confortável e seguro para seus filhos 
aprenderem brincando e aproveitarem 
momentos de muita diversão.

IMAGEM PRELIMINAR DA BRINQUEDOTECA



MO
  VI
MEN
 TE

Mente, corpo e saúde bem alinhados 
significam mais longevidade 
para aproveitar o melhor da vida.



Uma sala especial e tecnológica que vai 
levar você para pedalar em qualquer lugar 
que desejar. Aproveite cenários incríveis 
enquanto cuida da saúde. 

BIKE ROOM

IMAGEM PRELIMINAR DO BIKE ROOM



Academia equipada com bike room, espaço 
com bicicletas especiais para a prática de 
spinning, além de uma série de equipamentos 
modernos e essenciais para a sua prática 
de exercícios.

PERSPECTIVA  ILUSTRADA  DO FITNESS.

FITNESS

IMAGEM PRELIMINAR DO FITNESS



Seja para o hobby ou para praticar 
exercícios. Para qualquer hora 
e momento. É isso que é uma 
Endless Pool: infinitas possibilidades 
de bem-estar para o que você desejar.

ENDLESS POOL

IMAGEM PRELIMINAR DA ENDLESS POOL



COM
  PAR
    TI
 LHE

Descubra que uma oportunidade de 
trabalho pode estar bem ao seu lado.



Seja para receber seus clientes ou parceiros, 
seu trabalho está a apenas alguns andares. 
Estrutura sob medida para você realizar 
qualquer trabalho, otimizar seu tempo, 
e promover maior troca de experiências.

COWORKING

IMAGEM PRELIMINAR DA CABINE INDIVIDUAL

LOUNGE



Um lugar para desfrutar 
do máximo da diversão.

Faça desse o novo ponto de encontro 
para diversão e novas amizades. Tabuleiro, 
baralho, sinuca, futebol... o que importa 
é deixar a rivalidade de lado e aproveitar 
horas de lazer.

LOUNGE

IMAGEM PRELIMINAR DO LOUNGE

IMAGEM PRELIMINAR DO LOUNGE



  REA
 LI
  ZE

Sonhar é muito bom, 
mas realizar é melhor ainda!
Momento incríveis pedem 
ambientes incríveis!



77 M² ++

Aqui, os detalhes tomam 
a proporção ideal.

IMAGEM PRELIMINAR DA PLANTA. A PLANTA APRESENTADA É ILUSTRATIVA E POSSUI SUGESTÃO DE DECORAÇÃO 
DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, ACABAMENTOS  E ILUMINAÇÃO, OS QUAIS NÃO SERÃO ENTREGUES AO COMPRADOR.

AMPLIE



LIVING - PLANTA 77 M²

LIVING



IMAGEM PRELIMINAR DA PLANTA. A PLANTA APRESENTADA É ILUSTRATIVA E POSSUI SUGESTÃO DE DECORAÇÃO 
DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, ACABAMENTOS  E ILUMINAÇÃO, OS QUAIS NÃO SERÃO ENTREGUES AO COMPRADOR.

Uma planta tão bem desenhada que 
os espaços parecem multiplicados.

86 M²++



DIFERENCIAIS DAS UNIDADES

Tratamento das tubulações
acústicas (banhos).

Arejadores em torneiras.

Água quente na pia da cozinha e nos 
lavatórios dos banhos.

Amplitude Visual: Rebaixamento do 
peitoril das janelas de dormitórios.

Caixilhos com persiana integrada em 
dormitórios com previsão de carga 
etubulação seca para automação 
da persiana (automação disponível 
em Personal).

Ponto de tomada para USB (2 na suíte 
do casal e 1 no dormitório).

Bacias com sistema dual flush.

Pintura anti-mofo nos banheiros.

Ponto específico para filtro na bancada 
da cozinha.

Contrapiso nivelado da sala com terraço 
para permitir integração.

Infra seca para ponto de TV / Internet 
na sala,dormitório e terraço.



Infra para aquecedor 
de passagem a gás.

Triturador de alimentos 
disponível em Personal.

Churrasqueira disponível 
em Personal.

Exaustão de churrasqueira 
mecanizada com equipamentos 
de menor emissão de ruídos.

Ralo linear do terraço.

Contrapiso aderido
(não haverá contrapiso acústico).

Previsão de carga elétrica e 
dreno para ar condicionado
na sala, terraço e dormitórios , 
com infraestrutura para rede 
frigorígena no Personal.

DIFERENCIAIS DAS UNIDADES



Somos uma das maiores e mais inovadoras 

empresas do mercado imobiliário brasileiro. 

Ao longo de nossa história, construímos mais

 de 7 milhões de m² em unidades residenciais 

e comerciais para mais de 50 mil clientes. 

Temos como diferencial de marca a disposição 

de transformação contínua, desenvolvendo 

empreendimentos modernos e alinhados 

às principais tendências em comportamento, 

consumo e sustentabilidade.

Nos orgulhamos de ser a empresa mais premiada 

do mercado em relacionamento com clientes 

e em práticas de inovação. 

MARCAS QUE ATESTAM 

A EXCELÊNCIA DA TECNISA.

Somos uma das maiores e mais inovadoras empresas do mercado 
imobiliário brasileiro. Ao longo de nossa história, construímos mais de 7
milhões de m² em unidades residenciais e comerciais para mais de 50 
mil clientes. Temos como diferencial de marca a disposição de 
transformação contínua, desenvolvendo empreendimentos modernos e 
alinhados com as principais tendências em comportamento, consumo e 
sustentabilidade.

Nos orgulhamos de ser a empresa mais premiada do mercado em 
relacionamento com clientes e em práticas de inovação. 

Marcas que atestam a excelência da TECNISA
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BREVE LANÇAMENTO. HIGHLIGHTS Pinheiros, empreendimento de natureza mista. Subcondomínio Re-
sidencial. INCORPORADORA: ORLANDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Projeto arquitetônico: 
MCAA Arquitetos Ltda. Projeto de decoração das áreas comuns: Basiches Arquitetos Associados. Projeto 
de decoração de áreas comuns: Cardim Arquitetura Paisagística. O projeto encontra-se em aprovação junto 
aos órgãos competentes, podendo ser modificado a qualquer momento, sem que haja aviso prévio por parte 
da Incorporadora. O empreendimento só será comercializado após o Registro de Incorporação no Cartório 
de Imóveis competente, nos termos da lei nº- 4591/64. Imagens meramente ilustrativas e informações pre-
liminares sujeitas a alteração sem aviso prévio. As plantas apresentadas são ilustrativas e possuem sugestão 
de decoração de móveis e utensílios. Futura Comercialização: TECNISA CRECI 19.773J e LPS/SP CRECI/SP 
24.073-J. Produzido em setembro/2021.

VISITE O STAND

RUA ARRUDA ALVIM, 251 
PINHEIROS

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

 FUTURA INTERMEDIAÇÃO: INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDA:

3082-5648

www.tecnisa.com.br/lp/pinheiros



