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Arboretto Residence

A Vex Construções tem o orgulho de aprensentar à sociedade amapaense, mais um
empreendimento com a qualidade e a segurança que você merece.

Nesta sexta, às 17:00 hs lançaremos oficialmente o mais novo residencial do estado, o
Condomínio Arboretto Residence. Um ambiente para você e sua família viverem bem e em
intimidade com a natureza.

Situado na Rodovia JK, o Arboretto Residence é um condomínio de casas com dois
pavimentos, com ampla área de uso comum, que inclui piscina adulto e infantil, playground,
coreto, salão de festas e praça. Possui a proposta de preservar a flora nativa, adequando o
ambiente aos padrões da e construção civil, proporcionando assim a você e a sua família mais
qualidade de vida.

São 139 casas, todas com suíte, com 3 opções de plantas e 6 tipos de fachadas. Toda a
comodidade e funcionalidade de um apartamento, porém com o conforto e a privacidade de
uma casa, com seu próprio jardim, garagem e quintal com churrasqueira.
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O Arboretto Residence é um empreendimento juridicamente perfeito, com sua documentação
já 100% legalizada. Participe do nosso lançamento oficial nesta sexta-feira, às 17:00 hs, no
Feirão da Caixa, que acontecerá na Divina Arte Recepções (Rua Paraná, atrás do Hosp. São
Camilo), e A a partir deste sábado (08/06/13) aguardamos você e sua família para visitarem a
casa decorada na Rodovia JK(ao lado do Vila Tropical).

VEX CONSTRUÇÕES. SEU SONHO, NOSSO COMPROMISSO.
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