


Único no Recife, esse é um empreendimento 
idealizado e construído para quem busca, mais do 
que morar, viver bem.
 
Localizado na Estrada do Encanamento, 1500, 
seus moradores estarão cercados de verde e perto 
de tudo o que é importante: supermercados, 
escolas, drogarias, bares, parques e praças. Esse é 
um refúgio no coração da Zona Norte.

Tudo aqui é pensado em um estilo de vida 
contemporâneo. Mais do que um apartamento, 
um lugar para você chamar de lar.

Bem-vindo ao Luciano Friedheim Residencial.





O ARQUITETO

O projeto tem como premissa trazer a vegetação 
tão marcante dos quintais do Poço da Panela e 
de Casa Forte para dentro dos apartamentos. 
Isso, pode ser percebido tanto por quem vê 
o edifício de fora quanto por quem vive os 
apartamentos por dentro.

Para quem está do lado de fora, a torre será 
vista como um belo bosque vertical, com 
vegetação tropical dos mais variados tamanhos, 
criando um desenho dinâmico e sustentável 
na fachada, rompendo com a dicotomia entre 
construção e natureza, seguindo assim um 
movimento global de prédios verdes.
 
Por dentro, cada apartamento terá um projeto 
paisagístico na frente dos seus quartos e salas, 
com grandes jardineiras lineares, que ocupam 
toda sua fachada, filtrando a luz e o ar externos, 
com a vegetação inspirada na Mata Atlântica.

Os apartamentos internamente foram 
pensados de forma a se usufruir ao máximo 
de um microclima. Seja do próprio prédio, 
seja do entorno. Para isso, grandes janelas e 
varandas garantem essa relação dentro-fora, 
com as varandas virando extensão dos quintais 
arborizados dos vizinhos. 

Rafael Souto Maior









Feito para entrar 
e morar com tudo 
que tem de melhor.
O Luciano Friedheim Residencial foi concebido se 
pensando no estilo de vida e bem estar dos seus 
moradores. Desde o design, passando pela escolha 
dos materiais, com natureza e tecnologia em 
harmonia, tudo é feito para durar, sem esquecer 
a beleza, o conforto e claro, a sustentabilidade.



No lugar certo
Localizado em uma região central, 
área nobre da Zona Norte, rodeado 
de verde e perto de tudo o que você 
precisa.

Reservado
Estar perto de tudo, mas com toda 
a privacidade que você precisa, 
protegido por janelas com excelente 
redução de ruído externo, para que, 
quando você estiver em casa, tudo 
seja descanso.

Acolhedor 
O conforto de morar em uma casa 
com a comodidade e segurança de 
um apartamento, com varandas 
grandes e jardineiras filtrando a luz e 
o ar externo.



> 44 apartamentos
> 04 apartamentos por andar com vista panorâmica
> Piscina aquecida infantil e adulto (com 14 m de raia)
> Salão de festa com espaço gourmet, tratamento  
acústico e vista panorâmica
> Espaço Kids ao ar livre
> Academia equipada, com vista panorâmica
> Lavanderia equipada e decorada
> Parte das áreas comuns abastecidas com energia solar
> Obra limpa e sustentável
> Rooftop
> Churrasqueira e forno de pizza no terraço coberto
> 02 elevadores de última geração
> Gerador
> Espaço Zen
> Horta compartilhada
> Bicicletário com 04 bicicletas compartilhadas
> Hall social decorado
> Vestiário com WC para diarista
> Reaproveitamento das águas pluviais para usos não 
potáveis nas áreas comuns
> Guarita com proteção balística

O empreendimento



Jardineira em 
toda a frente do 
apartamento.
Tudo no Luciano Friedheim Residencial 
é pensando na união entre conforto 
e segurança. O melhor que um 
apartamento pode oferecer em termos 
de segurança e privacidade, com 
o sentimento inigualável de morar 
em uma “casa”, cercada de verde e 
acolhimento por todos os lados.













Toda a área de lazer 
equipada e decorada.
Entregar as áreas comuns equipadas para que os 
moradores tenham uma experiência de vida completa é 
um compromisso do qual a TRIO EMPREENDIMENTOS 
não abre mão.











Planta-baixa
térreo



Planta-baixa
vazado



Planta-baixa
cobertura







> Apartamentos com 02 quartos (64 m²), 03 quartos 
(68 m² ou 71 m²)
> Porcelanato de grande formato retificado
> Varanda gourmet
> Bancadas da cozinha e varanda em granito 
> Prime branco nos WCs
> Louças e metais premium
> 01 ou 02 vagas na garagem
> Água quente na torneira da cozinha e nos chuveiros
> 02 tomadas por apartamento ligadas ao gerador do 
prédio, para o caso de faltar energia
> Portas premium (sólida na entrada dos apartamentos 
e nos quartos)
> Cortineiro com pontos para iluminação decorativa
> Preparação para sonorização da sala
> Preparação para automação (opção com custo extra)

O apartamento









Planta-baixa
apartamentos



Plantas
alternativas
apartamentos



Terminação 01 — 71m²

Original Home Office com suíte ampliada

Suíte Master com closet Home Theater com suíte ampliada



Terminação 02 e 03 — 64m²

Original Cozinha Americana

Home Theater com cozinha americana Home Office com cozinha americana



Terminação 04 — 68m²

Original Home Office com Suíte Ampliada

Suíte Master com closet Home Theater com Suíte Ampliada





A TRIO EMPREENDIMENTOS foi criada em 2012 pelos sócios 
João Marcelo Oliveira, Oscar Oliveira e Mário Barbosa. Inicialmente 
focada em habitação social, a empresa entregou diversas 
unidades na Região Metropolitana do Recife, mas eles precisavam 
ir além, colocar em prática suas crenças e ambições: construir 
empreendimentos que representassem um jeito contemporâneo de 
viver na Zona Norte do Recife.
 
Investindo em tecnologias construtivas, arquitetura fora do 
“lugar-comum”, plantas versáteis, com atenção aos acabamentos, 
construindo unidades completas e em terrenos muito bem 
localizados.
 
Como resultado, apresenta uma trajetória de sucesso construída 
pela dedicação e pelo comprometimento de uma equipe de 
profissionais preparada para atender às demandas do mercado 
imobiliário.
 
Tudo o que a TRIO EMPREENDIMENTOS constrói é feito com 
muito esforço, esmero, paixão, conhecimento e sustentabilidade.

Cada uma das obras é única e projetada cuidadosamente para ter 
os valores que se encaixam no lifestyle de cada um.



E-mail: contato@trio.empreendimentos.com

Whatsapp: (81) 99164-3430

Tel: (81) 3012-5640 | (81) 3072-9519

@trioempreendimentos

Visite o nosso site:

www.trioempreendimentos.com



O Empreendimento Luciano Friedheim Residencial, em construção na Estrada do Encanamento , n° 1500, Casa Amarela, Recife/PE, Memorial de Incorporação registrado sob o R-6-15.553 junto à 
matrícula n° 15.553 do 6° Registro de Imóveis da comarca de Recife. Constam do memorial descritivo de acabamento-padrão os itens a serem efetivamente entregues nas unidades autônomas 
e áreas comuns, sendo parte integrante do contrato de compra e venda, bem como está à disposição para consulta na sede da incorporadora. As plantas arquitetônicas podem sofrer alterações, 
sem prévio aviso, em virtude de necessidades, por determinação ou exigência dos Poderes Públicos, especialmente, mas não se limitando ao Corpo de Bombeiros, de Secretarias ou órgãos 
ambientais, órgãos de defesa do consumidor, empresas concessionárias de serviços públicos, ou de melhorias de técnicas e projetos. O adquirente estará sujeito às regras condominiais. Ademais, 
todas as imagens e perspectivas apresentadas em materiais publicitários, tais como plantas humanizadas, catálogos, perspectivas de divulgação e todas as demais peças publicitárias deste 
empreendimento, seja referente à área comum, seja referente às unidades autônomas, são meramente ilustrativas. As benfeitorias e os mobiliários constantes nos respectivos materiais são 
apenas sugestões de decoração e ambientação, dentre eles: acabamentos, bancadas, móveis, equipamentos, utensílios e demais objetos, assim como forros, luminárias, pisos, rodapés, molduras 
e revestimentos. Os revestimentos apresentados nas ilustrações artísticas são apenas de caráter referencial e poderão sofrer variação de cor, textura, formato e dimensão. Mapa ilustrativo de 
localização sem escala. As imagens ilustrativas do paisagismo não necessariamente refletirão aquele a ser executado, podendo haver modificações, conforme especificação do projeto executivo. 
A incorporadora não garante vista de todas as áreas comuns e privativas do empreendimento para os equipamentos públicos do entorno. Os direitos autorais são protegidos por sua legislação 
própria, sendo vedada sua reprodução, divulgação e utilização sem a devida autorização. Incorporadora responsável: Trio Empreendimentos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob no 16.432.842/0001-
52, com sede na Rua República do Líbano, n° 251, Sala 810, Torre A, Pina, Recife/PE, CEP 51.110-160. Projeto arquitetônico: Metro Arquitetura Ltda. (Rafael Souto Maior/CAU-PE n° A47967-5). 
Responsável técnico: Mário de Lima Barbosa (Crea-PE n° 36474/D-PE).


