
A SOFISTICAÇÃO QUE VOCÊ MERECE, 
COM O CONFORTO QUE VOCÊ PRECISA.



ANTONIO CARAMELO

“Busco de forma ousada a verdade 
arquitetônica, com um pé no passado 
e outro no futuro.”

TENHA UM BAIRRO 
INTEIRO DE ÁREA ÚTIL.

GRAÇA



305M2 DE
ÁREA PRIVATIVA

com recuo e guarita com vidro blindado
ALAMEDA DE ENTRADA



O Mansão Bahiano de Tênis conta 
com todas as vantagens do IPTU Verde, 
um Programa de Certificação Sustentável 
que oferece ainda mais economia 
para os moradores.

Um empreendimento inovador 
que além do compromisso com 
a sustentabilidade, tem um compromisso 
com o seu bem-estar, unindo respeito 
à natureza e qualidade de vida. 
O resultado é sofisticação, praticidade 
e mais conforto.

SUSTENTABILIDADE 
E TECNOLOGIA.

KIT BÁSICO DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL INCLUSO



FICHA TÉCNICA
• 2 coberturas duplex

• 2 unidades por pavimento

• Hall social exclusivo por unidade

• 60 unidades

• 4 ou 5 vagas de garagem 
para apartamento tipo

• 6 vagas de garagem 
para a cobertura

• 4 elevadores, sendo 2 sociais

• Vagas para visitantes

• Guarita com vidro blindado 

e clausura de segurança

• Depósitos individuais 
na garagem

Av. Princesa Isabel, nº855, Graça.



PRAÇA ESPELHO D̀ÁGUA

BRINQUEDOTECA



PISCINA INTERNA AQUECIDA COM RAIA

PISCINA EXTERNA COM RAIA



PISCINA INFANTIL

SALÃO DE JOGOS



SALÃO DE FESTAS

SQUASH



HALL SOCIAL

CINEMA



SPA

FITNESS

OFURÔ



LIVING COBERTURA

VARANDA



LIVING AMPLIADO

PISCINA COBERTURA



4 SUÍTES
305M2



SUÍTE MÁSTER 
AMPLIADA E 
LIVING AMPLIADO

305M2



3 SUÍTES 
COM LIVING
AMPLIADO

305M2



COBERTURA
1º PAVIMENTO

590M2



COBERTURA
2º PAVIMENTO



ACREDITAR, 
SURPREENDER, 
IR ALÉM. 
Essa é a Moura Dubeux. Uma das maiores 
incorporadoras e construtoras do Brasil que 
atua e investe no Nordeste há mais de 30 anos. 
São 217 empreendimentos entregues, 
comprovando o alto padrão dos seus projetos. 

Presente nas 5 principais capitais do Nordeste, 
a Moura Dubeux participa do novo cenário 
da região e contribui para o seu desenvolvimento. 
Para a Moura Dubeux, tão fundamental quanto 
erguer empreendimentos de sucesso é investir 
cada vez mais na Bahia, consolidando uma 
importante etapa em sua história. Isso é ir além.



Em atenção à lei Federal nº 4.591/64, informamos que todas as características e imagens do empreendimento, inseridas nesta peça 
publicitária, têm caráter meramente ilustrativo e promocional. Todas as ilustrações são representações artísticas podendo sofrer alterações 
de cor, textura, acabamento e composição. Os móveis, utensílios, equipamentos e decorações ilustrados aqui não são parte integrante 
do contrato nem dos apartamentos à venda. Registro de Incorporação sob o nº 47422, R2.

URMIB.COM




