


um empreendimento com a alma de



Repleto de bossa, beleza, luz e refinamento. 
O endereço mais charmoso do Rio.



8 min
Praia de Ipanema

1 min

Rua Garcia d’Ávila
Av. Epitácio Pessoa

Rua Nascimento Silva

Rua Maria Quitéria

Rua Barão da Torre

Rua Prudente de Moraes

Av. Visconde de Pirajá

Rua Redentor

Rua Aníbal de Mendonça

2 min
Lagoa Rodrigo de Freitas

6 min
Metrô Nossa Senhora da Paz

Rua Barão de Jaguaripe, 242



Lagoa Rodrigo de Freitas
Próximo da Lagoa Rodrigo de Freitas, uma das 

principais áreas de lazer do Rio da Janeiro, 
oferecendo opções tanto para quem procura a 

prática de esportes quanto para aqueles que 
querem relaxar, o Vitra está próximo do que há de 

melhor em qualidade de vida do carioca.



Rua Garcia d’Ávila
O Vitra está localizado  na Barão de Jaguaripe, a apenas alguns 
passos da rua mais charmosa do bairro. A Garcia D’Ávila é uma 
das principais ruas do Rio de Janeiro com lojas de grandes 
marcas internacionais, bares e restaurantes.



Em breve, o endereço mais charmoso 
do Rio de Janeiro será o seu.

Com design moderno, o Vitra tem a cara de Ipanema: inovador, marcante, 
único e impossível de não ser notado. Projetado pelo arquiteto Miguel 
Pinto Guimarães, resume como ninguém o espírito do bairro que inspirou 
canções, moda e o estilo de vida de muitos. 



Os espaços projetados foram pensados a partir da perspectiva 
do indivíduo que os habita e para atender às suas mais 
importantes necessidades, aliando conforto e estética, 
conjugados com a nossa visão do bem viver.

A fachada do edifício reflete a multifacetada população de 
Ipanema. Seres urbanos dinâmicos e alegres, que comungam 
do amor por essa cidade e suas paisagens humana e natural.

Arquiteto
Miguel Pinto Guimarães

“

”



Na fachada prevalece um elemento 
tradicional, o vidro, de uma maneira 
inovadora. São prismas de vidro que 

garantem iluminação natural e um 
dinamismo surpreendente. 

Inovador, 
moderno 

e único



Explora o conceito de exclusividade e 
sofisticação contando apenas com três 

apartamentos, sendo um por andar, todos 
compostos por três suítes, lavabo e ampla 
área social, permitindo a integração entre 

sala, cozinha e varanda, além de garagem 
e box privativos no térreo.



FICHA TÉCNICA

QUADRO DE ÁREAS PRIVATIVAS

UNIDADES APTO (m²) VARANDA (m²)
TERRAÇO 

DESCOBERTO (m²)
ÁREA TOTAL (m²) VAGAS

101 100,95 16,00 21,00 137,95 1

201 100,95 16,00 116,95 1

301 100,95 16,00 114,70 231,60 2

Apartamentos com 3 suítes
3 unidades – 116,95 a 231,60m²



TÉRREO

Notas:
- Imagem meramente ilustrativa com layout 
sugerido para decoração das unidades.
- As cotas são medidas de parede acabada.
- Esta planta poderá sofrer alterações 
decorrentes do atendimento das posturas 
municipais, concessionária e do local.

VITRA

TÉRREO



Notas:
- Imagem meramente ilustrativa com layout 
sugerido para decoração das unidades.
- As cotas são medidas de parede acabada.
- Esta planta poderá sofrer alterações 
decorrentes do atendimento das posturas 
municipais, concessionária e do local.

VITRA

PAVIMENTO GARDEN
Área Privativa 137,95m²

101 - GARDEN



Notas:
- Imagem meramente ilustrativa com layout 
sugerido para decoração das unidades.
- As cotas são medidas de parede acabada.
- Esta planta poderá sofrer alterações 
decorrentes do atendimento das posturas 
municipais, concessionária e do local.

VITRA

PAVIMENTO TIPO
Área Privativa 116,95m²

201 - TIPO



Notas:
- Imagem meramente ilustrativa com layout 
sugerido para decoração das unidades.
- As cotas são medidas de parede acabada.
- Esta planta poderá sofrer alterações 
decorrentes do atendimento das posturas 
municipais, concessionária e do local.

COBERTURA
Área Privativa 231,60m²

VITRA

301 - COBERTURA INFERIOR



Notas:
- Imagem meramente ilustrativa com layout 
sugerido para decoração das unidades.
- As cotas são medidas de parede acabada.
- Esta planta poderá sofrer alterações 
decorrentes do atendimento das posturas 
municipais, concessionária e do local.

VITRA

COBERTURA DEPENDÊNCIA

301 - COBERTURA SUPERIOR



Cozinha aberta Junção das suítes 1 e 3 Junção das suítes 2 e 3

OPÇÕES DE PLANTAS



Incorporadora e construtora carioca, a Inti é formada por uma equipe que conta 
com mais de 15 anos de experiência no mercado, que pensa e trabalha para 
desenvolver empreendimentos de alto padrão nas melhores e mais exclusivas 
localizações da Zona Sul do Rio de Janeiro.
 
Em seus empreendimentos, busca transmitir a essência do estilo de vida e do 
morar carioca. Para isso, conta em seus projetos com os mais talentosos arquitetos 
e artistas da atualidade, responsáveis por mesclar os elementos tradicionais da 
arquitetura brasileira com o que há de mais avançado na cena contemporânea, 
proporcionando a melhor moradia e respeitando o modo de vida e as exigências 
individuais, a qualificação do local, da rua e do bairro onde se inserem.

Di Iulio

HUMA73



“

”

Sabemos que construir um edifício na Zona Sul 
é uma grande oportunidade de contribuir para 
a transformação e qualificação de uma rua e 
da paisagem residencial carioca, assim, nosso 
principal objetivo é a busca por projetos de 
qualidade, inovadores, verdadeiramente únicos e 
exclusivos, nas melhores localizações da Zona Sul 
do Rio de Janeiro, resgatando e unindo elementos 
da arquitetura tradicional carioca com o que há 
de mais moderno no mercado atual, pela visão e 
mãos de talentosos projetistas e arquitetos. 

Diretor da Inti
Andre Kiffer



Todas as imagens contidas neste material são meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho. A decoração, equipamentos e mobiliário são apenas sugestões, não fazendo parte das obrigações de entrega do imóvel. O Empreendimento será executado obedecendo ao projeto executivo e às especificações contidas 
no Memorial Descritivo de Acabamentos, devendo o disposto no Memorial prevalecer em caso de conflito com qualquer outro material ou informação relativa ao Empreendimento. As cotas são medidas de parede acabada, podendo sofrer variação de até 5% durante a obra. Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações nas 
medidas e localização ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrente de necessidades técnicas e/ou exigências legais. Poderá ocorrer variação de até 5%, para mais ou para menos, nas áreas privativas das unidades autônomas. Essa planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.

Realização e Construção


