Rodobens Negócios Imobiliários oferece condições especiais
para compra de apartamentos em Paulínia
Paulínia, outubro de 2015 – Até o final de outubro a Rodobens Negócios Imobiliários realiza a
promoção ‘Viva um Novo Stillo’ em Paulínia. Serão negociados apartamentos do
empreendimento Dreams Residencial Paulínia com pagamentos flexíveis. As obras do
condomínio já foram iniciadas e a previsão de entrega é em abril de 2017.
Localizado em uma região de grande expansão na cidade, o bairro Santa Terezinha, o
empreendimento contará com uma área total de 9.700 m² e infraestrutura completa de lazer,
aliado a requinte e modernidade: o projeto paisagístico será assinado por Takeda Arquitetos
Paisagistas, o projeto arquitetônico ficou a cargo de Rubio&Luongo Arquitetura.
O Dreams Residencial será composto por três torres e apartamentos de 2 e 3 dormitórios (1
suíte) e metragem que varia entre 65 m² a 85 m², totalizando 168 unidades. O condomínio estará
equipado com bicicletário, piscinas adulto e infantil, deck molhado, playground, quadra, fitness
externo, academia, salões de festa, salão de jogos, brinquedoteca, pergolado e lounge. Todas as
áreas comuns são entregues mobiliadas e decoradas.
O plantão de vendas com apartamento decorado está aberto ao público. Especialmente
ambientado para acolher os visitantes, ele está localizado na Av. José Paulino, 3205. Para mais
detalhes do condomínio acesse: www.dreamsresidencialpaulinia.com.br.
Serviço:
Local: Av. José Paulino, 3205
Horário: todos os dias, das 9h – 18h
Central de vendas – Ligação gratuita 0800 – 603 – 3100
Site: www.rodobensimoveis.com.br/vivaumnovoestilo
Através do site também é possível ser atendido por um corretor on-line.

SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há 24 anos, a construtora e incorporadora chegou à marca
de 166 empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 53 cidades de 11 estados
brasileiros. É uma das maiores construtoras do país, com 63 mil unidades entregues e 5,5
milhões de m² construídos. A companhia tem capital aberto desde 2007 e faz parte das
Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do país, com tradição de 65 anos no
mercado e atuação nos setores automotivo, financeiro e imobiliário.
Contatos para imprensa:
Néctar Comunicação Corporativa
Douglas Santos- douglas.santos@nectarc.com.br

Telefones: (11) 5053-5120 - (11) 9 8902-9701
Stela Maris - stela.maris@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5117 - (11) 9 7671-9534

