


Fachada e ambientes projetados com design contemporâneo. 

Paisagismo no estilo europeu que se integra a espaços 
inteligentes para uma vida moderna e tecnológica. 

Um novo conceito de mobilidade e sustentabilidade com o 
bike stand e bike workshop. 

Áreas comuns e de lazer mobiliadas e decoradas para o  
convívio com a família e os amigos.

Perto do centro e das principais industrias de Timbó.

Hall de entrada

O Garten Residence 

Unindo tecnologia e sustentabilidade, o Garten Residence 
traz um novo conceito de moradia para Timbó.

Pensado no estilo de vida moderno, o empreendimento 
otimiza sua rotina e traz mais conforto para o dia a dia, 
contando com uma infraestrutura completa e localização 
privilegiada.

Conheça o Garten Residence, um lugar único.

Viva em um lugar Único.





Sustentabilidade

Características

Tecnologia 

Tomadas 
USB nas 
áreas de 

lazer

Vagas de 
visitantes e 

serviços

Wifi nas 
áreas de 

lazer

2 vagas de 
bicicleta por 

apartamento

Interfones 
e portão 

eletrônico

Conexão 
de internet 
para Smart 

TV

Elevador 
de alta 

performance

Oficina de 
bicicleta 

com lavação 
ecológica

Medição 
individual de 

água, energia e 
gás.

Iluminação 
das áreas 

comuns em 
LED

Acessibilidade 
nas áreas comuns 

e apartamentos 
PNE

Reaproveitamento

de água de 
chuva

2 vagas de 
garagens 

cobertas por 
apartamento

Coleta 
Seletiva de 

Lixo

12 pavimentos
48 aptos

Hall externo 
com marquise



Áreas de Convivência

 1 - Hall de Entrada
2 – Salão de Festas 
3 – Salão Grill 
4 – Espaço Coworking

5 – Bike Stand
6 – Bike Workshop
7 – Espaço de convivência
8 – Playground
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Bike Workshop para limpeza e manutenção

Bike Stand com 2 vagas privativas

Playground com espaço de convivência



Coworking reversível para espaço teen ou Kids

Salão Grill típico com churrasqueira e cervejeira

Salão de Festas com churrasqueira, mobiliado e decorado



Suíte do casal com janela panorâmica

Living Integrado para todos os estilos de vida

Sacada com churrasqueira a carvão ou grill



Área de 
serviço

Infraestrutura 
para Smart tv

Janela 
panorâmica

na suíte

Esquadrias de 
alumínio

Tomadas USB nos 
apartamentos

sacada com 
churrasqueira

Porcelanato

Planta Tipo

Tipo 1

Tipo 2

Tipo3

Tipo 4

Tipo 2 e 4
63,04 m2

Tipo 1 e 3
63,63 m2

living
integrado

1 
dormitório

1  
suíte

infraestrutura 
para split



Incorporação devidamente registrada no 1º Oficio de registro de 
imóveis da comarca de Timbó, na matr ícula R.16-1.807.  De acordo 
com a le i  4591/64,  in formamos que as imagens,  i lus t rações e móveis 
cont idas neste mater ia l  têm caráter  exc lus ivamente promocional .  Os 

acabamentos serão de conformidade com o Memor ia l  Descr i t i vo,  que 
fará par te in tegrante do cont ra to.

RUA COQUEIROS, 100 -  B ESTADOS,  
TIMBÓ - SC, 89120-000

VENDAS:FINANCIAMENTO:

(47) 3382 6120

CONSTRUÇÃO:

imobil iar iamapa.com.br

Ligue


