
DÊ O PRIMEIRO GRANDE PASSO DA SUA VIDA.
São Lourenço da Mata



46m²

todos os aptos têm:

2 Qts

A VL sempre vai além. O cuidado com os 
detalhes e o compromisso de oferecer 
algo a mais está sempre presente. Os 
apartamentos têm 46,35m² de área, ou 
seja, são maiores que os similares na 
mesma região. Cada apartamento do Vila 
da Mata tem vaga na garagem, varanda e 
banheiro reversível. O Vila da Mata tem 
ainda muitas outras inovações. Você vai 
conhecê-las daqui a pouco.

O Vila da Mata 
é especial. 

Como você.



Vigilante
24 hrs

Guarita 

Câmera

Proteção 
para quem é 

especial.
O cuidado começa na sua segurança. 
O Vila da Mata possui circuito interno 
de câmeras, guarita e vigilância 24h.

Guarita com vigilância 24h



Piscina

Você só sai do 
Vila da Mata se 
quiser. É muita 
opção de lazer.

• Piscina para adultos
• Piscina infantil
• Minicampo gramado
• Salão de festa multiuso
• Bicicletários
• Churrasqueira
• Playground
• Praça
• Paisagismo
• Área de lazer mobiliada

Minicampo gramado

Salão de festa 

Bicicletário



Agora chegou a 
hora de conhecer 

algumas das 
inovações do Vila 

da Mata.

Bicicletas 
ecológicas 

compartilhadas

Wi-fi nas
áreas de

lazer

Agora chegou a 
hora de conhecer 

algumas das 
inovações do Vila 

da Mata.

Bicicletas 
ecológicas 

compartilhadas

Wi-fi nas
áreas de

lazer



Sala para 2 ambientes

Seu novo apê 
está próximo, 
mais bonito 

e confortável.

2 Qts

Sala para 
2 ambientes

Área de serviço

Banheiro 
reversível

Varanda

Suíte

Varanda



More em um 
empreendimento 
urbanisticamente 

planejado

Próximo a 15 escolas e a várias 
linhas de ônibus. Seu imóvel vai 
valorizar cada vez mais.

Arena Pernambuco                   Escolas                           Ônibus 
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Salão de festa multiuso
Playground
Piscina para adultos
Piscina infantil
Guarita
Minicampo gramado

Praça
Paisagismo
Área de lazer mobiliada
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Implantação



Planta 
térreo

49m
 QTS 

Terraço



Planta 
1  ao 3  
andar

46,35m
 QTS 

Varanda



www.vlconstrutora.com.br
CONSTRUTORAFAIXA 1,5

Previsão de área comercial não faz parte do empreendimento Vila da Mata,
conforme matrícula do imóvel nº 23295. Fotos meramente ilustrativas.

Com 7 anos de história e mais de 830 unidades 
construídas, a VL Construtora entrega felicidade 

a um número cada vez maior de pessoas.


