




Organizar um happy hour ou 

receber os amigos. Preparar 

um almoço para a família ou 

passar o dia em volta da piscina. 

Surpreender com um jantar 

romântico ou dar aquela festa 

animada.
Seja qual for o motivo do encontro, você 

sabe a importância de cada detalhe: como 

cuidar dos convidados? O que servir? 

Como decorar? Qual a playlist?

Pode ser de um jeito simples. Pode ser de 

um jeito sofisticado. Tudo faz uma enorme 

diferença, desde que tenha o seu jeito. 

Afinal, a ideia é essa. Receber bem quem a 

gente gosta.



O Petrópolis é um dos bairros mais 

tradicionais e agradáveis de Porto Alegre. 

Sua localização combina características 

especiais para um alto padrão de qualidade 

de vida: a tranquilidade de uma região 

residencial com ruas arborizadas, 

cercada de serviços, de conveniência e da 

mobilidade que não pode faltar no dia a dia.

Sinta-se convidado a caminhar pelo entorno 

e descobrir todos os encantos do seu bairro.                                 

O Petrópolis está sempre de braços abertos 

para receber você. 

Rápido acesso à Protásio, 
Nilópolis e III Perimetral

A 300m do Zaffari da Protásio

A 700m da padaria Mercopan

A 900m da Praça da Encol

A 1.200m do Clube União



O cuidado na escolha das 
cores e dos materiais cria 
um visual agradável já na 
chegada.

A Libel apresenta o With. Mais que um empreendimento 

residencial, um novo conceito: Inviting Home - uma 

proposta de arquitetura voltada para proporcionar 

conforto e versatilidade para quem gosta de receber.

No With os espaços foram pensados para serem práticos 

e funcionais, permitindo que você dê o seu toque de 

acordo com cada ocasião.

O resultado é um lugar agradável e convidativo para 

todos. Principalmente para o seu estilo.

Av. Taquara, 403

www.libelconstrutora.com.br/with





Áreas condominiais entregues mobiliadas e decoradas.

• Lounge com piscina

• Parrilla

•Jardim ornamental com temperos e 

árvores frutíferas

• Paisagismo by Tellini Vontobel 



• Gastro pub com acesso 

independente, ideal para 

pequenos eventos e festas 

Áreas condominiais entregues mobiliadas e decoradas.



• Guarita

• Sistema de segurança planejado 

entregue com cerca elétrica e 

câmeras de segurança*

• Projeto de iluminação para todas 

as áreas condominiais

• Copa e vestiário para 

funcionários

• Bicicletário

• Áreas comuns entregues 

mobiliadas e equipadas

• Gerador para áreas comuns

• Opção de apartamentos com 

vaga com depósito, vaga dupla e 

duas vagas individuais

*Câmeras entregues conforme memorial descritivo



1   Acesso estacionamento subsolo

2   Acesso estacionamento térreo

3   Guarita

4   Welcome Place

5   Fitness

6   Hall de entrada

7   Estacionamento

8   Copa para funcionários

9   Vestiário

10   Depósito 

11   Depósito de lixo

12   WC condominial

13   Bicicletário

14   Depósito vinculado à vaga

1   Piscina

2   Temperos

3   Jardim ornamental

4   Área coberta com parrilla

5   Árvores frutíferas
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EXPRESSE SUA 
PERSONALIDADE. 

VIVA E RECEBA
DO SEU JEITO.



Imagem meramente ilustrativa.



• Opções de personalização 
do aparatamento              

durante a obra*

*Conforme prazos de obra definidos                    
pela construtora; a consultar                                     

no momento da compra.

• Suíte: excelente aproveitamento 

do espaço para armário

• Ampla janela 

APARTAMENTO TIPO 
COM SUÍTE

E BBQ-WINE  BAR 

Imagem meramente ilustrativa.

Imagem meramente ilustrativa.

• BBQ-Wine Bar: churrasqueira com 

espaço para adega e pub café



Imagem meramente ilustrativa.



Imagem meramente ilustrativa.



APARTAMENTO TIPO APARTAMENTO GARDEN 
• Apartamento tipo = 73,38m² (final 01) • Apartamento garden 202 com 133,97m² 

Armário espaçoso 
na suíte

Janela do piso ao teto 
com peitoril de vidro

Janela ampla na suíte

BBQ-Wine Bar: 
churrasqueira com espaço 

para adega e pub café

Espaço para grande 
mesa de jantar

Banheiros com 
ventilação natural

Amplitude: piso contínuo 
integrando área social, cozinha 

e área de serviço

Excelente 
aproveitamento do 

espaço

Garden com área verde: 
opções de anteprojeto by 

Tellini Vontobel

Av. Taquara

01 02

0304

Av. Taquara

01 02

0304



APARTAMENTO GARDEN APARTAMENTO GARDEN 
• Apartamento garden 203 com 141,06m² • Apartamento garden 204 com 138,66m² 

Garden com
área verde: opções 
de anteprojeto by 

Tellini Vontobel

Garden com
área verde: opções 
de anteprojeto by 

Tellini Vontobel

Av. Taquara

01 02

0304

Av. Taquara

01 02

0304



A vegetação que compõe o paisagismo é ilustrativa e representa as espécies em porte adulto. Na entrega do empreendimento, tal vegetação apresentará diferença de tamanho, pois será entregue em forma de mudas. 
Imagens meramente ilustrativas. Os móveis, equipamentos, objetos de decoração, pisos, rodapés, molduras de gesso, pontos de iluminação e revestimentos nos apartamentos, bem como piscina, deck e vegetação e 
demais itens nos apartamentos garden, são sugestões de decoração e não fazem parte do contrato de aquisição. Para detalhes de acabamento, consultar o Memorial Descritivo. Registro de Incorporação: R-1/203.764 
do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre. Projeto Arquitetônico: Arq. Marilia Libel – CAU A75344-0.

UMA HISTÓRIA 
DE 34 ANOS DE 
CREDIBILIDADE. 
 

Para a Libel, o comprometimento, a relação de 

proximidade e a busca pela satisfação dos clientes são 

pilares fundamentais. 

 

O padrão construtivo, a qualidade dos projetos e a 

atenção à escolha dos materiais e acabamentos são 

diferenciais que fazem parte do dna de uma empresa 

formada por arquitetos. 

 

Tudo isso somado a uma cuidadosa análise de cada 

endereço fazem um empreendimento Libel proporcionar 

não apenas mobilidade e conveniência a quem for 

usufruir os espaços, mas também garantir a valorização a 

quem investiu. 

 

Cada detalhe conta quando você quer que um imóvel 

gere valor na vida das pessoas.  E isso fica muito claro na 

hora que você escolhe um Libel.

www.libelconstrutora.com.br

Av. Taquara, 403 - Bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS



/libelconstrutora

@libelconstrutora

www.libelconstrutora.com.br

Informações
comerciais e vendas: 
(51) 3333.1099

libel@libelconstrutora.com.br


