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Inspirado pelo sol.

O SOL FOI
A INSPIRAÇÃO

PARA A SUA
NOVA VIDA.3. Localização

O Rio Branco é considerado um dos melhores bairros para se morar em Porto Alegre, 
com pequenas ruas arborizadas e tranquilas, perto de tudo o que a cidade oferece de melhor.

Além disso, o bairro conta com diversas opções de gastronomia, escolas, hospital 
e uma faculdade. E ainda fica próximo a dois dos principais parques de Porto Alegre, 
o Parcão e a Redenção.

Este foi o cenário escolhido para o Girasole. Um empreendimento 
que une a tranquilidade de um bairro residencial com a facilidade de acesso 
a vários pontos de lazer e serviços da cidade.

2. Empreendimento

A infraestrutura do Girasole também foi pensada para o seu conforto:

• Salão de festas e hall decorados e mobiliados • Vestiário e refeitório para funcionários
• Recanto estar • Bicicletário • Condomínio entregue com cerca elétrica

Salão de festas Recanto estar

Vista aérea

Projeto paisagístico:

Redenção

Girasole

Colégio Americano

Colégio Israelita

Supermercado Nacional

Av. Protásio Alves

Rua Silva S

Hospital de Clínicas

ó / Goethe

CENTRO

PARCÃO

www.libelconstrutora.com.br/girasole

51 3333.1099

Prof. Duplan, 123 Bairro Rio Branco

PLANTÃO DE VENDAS

F

Co

A Libel Construtora acredita que fazer do cliente uma 
prioridade é a melhor maneira de manter valores como 
confiança e credibilidade.

undada pelo arquiteto Milton Libel em 1984, a Libel sempre 
procurou as melhores oportunidades para cada cliente.
Nesses 26 anos, a empresa se destacou pelo atendimento 
personalizado, pela qualidade de suas obras, pelo cumprimento 
dos prazos e pela escolha cuidadosa de terrenos que valorizem 
ainda mais os imóveis que constrói.

mprar um imóvel Libel é fazer um excelente investimento
em qualidade de vida.

ANOS
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1. Apartamento

Para você ter mais luz em todos os momentos da sua vida,
projetamos o Girasole com tudo que você precisa:

O MELHOR APROVEITAMENTO DA PLANTA
E O MELHOR APROVEITAMENTO DA LUZ DO SOL,

PARA VOCÊ APROVEITAR MELHOR A VIDA.

Apartamento Padrão
2 dormitórios, suíte, web space, cozinha americana.

Living Estendido
Suíte, gabinete, cozinha americana.

Cozinha Fechada
Suíte, home theater, cozinha fechada.

Implantação
Living

2 DORMS.
COM SUÍTE

• 70,44 m2 privativos
• 1 ou 2 vagas na garagem
• 20 aptos. - 2 por andar 

• Ótima orientação solar • Amplo living com janela em L proporcionando maior luminosidade • Churrasqueira
• Todas as peças com iluminação e ventilação naturais • Espera para split no living e nos dormitórios

• Porcelanato na área social • Web space • Medição de água individual
 • Diversas opções de planta com excelente aproveitamento de espaço

• Opção de apartamento com terraço
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