


Projetado para o futuro, 

pensado para você. 

 O Residencial Zinfandel é o novo empreendimento da Veritas 

Incorporadora, o lar perfeito para quem busca conforto, tranquilidade 

e bem-estar. Localizado em uma das áreas mais nobres de Caxias do 

Sul, conta com vistas privilegiadas proporcionadas por seu terreno 

de esquina. Sua infraestrutura é inovadora e sustentável, e seus 

apartamentos são projetados visando à qualidade de vida de seus 

moradores. 

 Seguindo a tradição da Veritas Incorporadora, o edifício foi 

batizado com o nome de uma espécie de uva, bastante difundida no 

continente americano.

Projeto Arquitetônico

RFCM Franzoi Missiaggia

Incorporação

Veritas Incorporadora

Imagens meramente ilustrativas.
Esta imagem poderá sofrer variações decorrentes ao atendimento das posturas Municipais, 
Órgãos Fiscalizadores, Concessionárias, Projeto PPCI e processo executivo da obra.

Zinfandel [zin.fan.del]

 Uva muito encontrada na Califórnia, nos Estados Unidos, onde 

é cultivada desde a metade do século XIX, a Zinfandel é originária 

da Croácia, conhecida como Crljenak Kaštelanski e é também 

comumente achada na região da Puglia, na Itália, onde é chamada 

de Primitivo. Embora essa uva seja cultivada em diversos países do 

mundo, atualmente a mais conhecida é produzida nos Estados Unidos, 

principalmente no estado da Califórnia, sendo uma das principais 

castas de uvas americanas. 

 Os vinhos apresentam características e aromas fortes, além de 

um sabor intenso, com coloração rubi violácea profunda, bons taninos 

e acidez equilibrada. 

	 Esta	uva	produz	vinhos	marcantes,	sofisticados	e	de	excelente	

qualidade - assim como o nosso empreendimento.
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Rua Raimundo Nora, esquina com Rua João Mocelin, 372

Bairro Panazzolo
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Imagens meramente ilustrativas.
Esta imagem poderá sofrer variações decorrentes ao atendimento das posturas Municipais, 
Órgãos Fiscalizadores, Concessionárias, Projeto PPCI e processo executivo da obra.
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Design marcante, 

infraestrutura inteligente. 

 O Residencial Zinfandel foi projetado para atender com 

sofisticação	 às	 mais	 variadas	 necessidades.	 Para	 isso,	 conta	 com	

ambientes de uso comum amplos, elegantes e muito bem equipados. 

 Cuidadosamente planejado para o clima de Caxias do Sul, o 

empreendimento oferece uma completa área de lazer interna, para 

que adultos e crianças a aproveitem ao máximo ao longo de todo o ano. 

O espaçoso salão de festas traz cozinha gourmet com churrasqueira 

parrillera, brinquedoteca, sala de jogos e de TV. 

BicicletárioPet Place

Salão de Festas 
Gourmet

Hall de entrada com pé 
direito duplo

Localização nobre

Brinquedoteca

Elevador

Acessibilidade

Imagens meramente ilustrativas.
Mobília e decoração sujeitas a alterações.
Áreas e dimensões sujeitas a alterações após Projeto Estrutural.
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Imagens meramente ilustrativas.
Mobília e decoração sujeitas a alterações.
Áreas e dimensões sujeitas a alterações após Projeto Estrutural.

Viva momentos inesquecíveis

Desfrute de um amplo salão de festas. Com decoração elegante e contemporânea, 

é entregue decorado, mobiliado e equipado para os mais diferentes usos, como 

espaço gourmet, sala de TV, brinquedoteca e mesa de bilhar.
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Sofisticação e conforto em equilíbrio

De conceito desenhado sob os contornos do cenário contemporâneo, as áreas 

integradas do salão de festa proporcionam lazer para todas as idades. 

Imagens meramente ilustrativas.
Mobília e decoração sujeitas a alterações.
Áreas e dimensões sujeitas a alterações após Projeto Estrutural.
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Imagens meramente ilustrativas.
Mobília e decoração sujeitas a alterações.
Áreas e dimensões sujeitas a alterações após Projeto Estrutural.

Sustentabilidade e Inovação  

 Sustentabilidade é sinônimo de arquitetura inteligente e altamente 

eficiente.	Não	por	acaso,	países	desenvolvidos	apostam	há	décadas	nesta	

área que, cada dia mais, se torna imprescindível no setor imobiliário. 

 O Residencial Zinfandel é um empreendimento em sintonia com 

o presente e preparado para o futuro, que emprega diversas estratégias 

de sustentabilidade e de tecnologia em sua infraestrutura.  Redução de 

despesas e um ótimo conforto acústico e térmico são alguns dos benefícios 

de empreendimentos sustentáveis como o nosso.

Iluminação das circulações 
por sensor de presença

Sanitários com duplo 
acionamento

Vagas de estacionamento com 
esperas para carregador de 

carro elétrico 

Gestão de resíduos 
durante a obra

Espera para geração de 
energia fotovoltaica

Medidores individuais 
de luz e água 

Iluminação LED

Iluminação externa 
controlada por fotocélula

Reaproveitamento de 
água da chuva em áreas 

de uso comum

Manual de sustentabilidade 
para manutenção do 

empreendimento

Esquadrias de PVC com 
vidros duplos

Consultoria em sustentabilidade e inovação: 

ecco! urban studio
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Um apartamento feito 

para você

 Um dos grandes diferenciais do Residencial Zinfandel é a 

preocupação em oferecer um verdadeiro lar aos seus moradores, com 

apartamentos bem equipados, funcionais e altamente personalizáveis. 

Flexibilidade	define	este	empreendimento,	que	oferece	diversos	itens	

opcionais, como espera para Split, espera para piso aquecido, espera 

para lareira à lenha ou à gás e customização de layout de acordo com 

o estilo de vida único de cada pessoa. 

Aptos de 118 a 133m² 
privativos

Cozinha integrada com 
área social

Esquadrias de PVC com 
vidros duplos

Espera para lareira a 
lenha ou a gás

3 dormitórios 
sendo 1 suíte

2 vagas de garagem 
por apto

Contrapiso e encanamento 
com manta acústica

Lavabo

Sacada gourmet com 
churrasqueira

Espera para Split nos 
dormitórios e sala

Espera para piso 
aquecido

Plantas 
customizáveis

Imagens meramente ilustrativas. A decoração/mobília é mera sugestão e não está 
inclusa no contrato. Área e dimensões sujeitas a alterações após Projeto Estrutural. 
Alterações e Projetos sujeitos a análise de viabilidade. Este ambiente poderá 
sofrer variações decorrentes ao atendimento das posturas Municipais, Órgãos 
Fiscalizadores e Concessionárias. Sujeito a alterações exigidas pelo Projeto de PPCI.
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Planta aptos 401, 501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101 e 1201
Área privativa de 129m²

Imagens meramente ilustrativas. A decoração/mobília é mera sugestão e não está inclusa no 
contrato. Áreas e dimensões sujeitas a alterações após Projeto Estrutural. Alterações e Projetos 
sujeitos a análise de viabilidade. Cotas sujeitas a variações devido ao processo de execução da obra. 
Esta planta poderá sofrer variações decorrentes ao atendimento das posturas Municipais, Órgãos 
Fiscalizadores e Concessionárias. Sujeito a alterações exigidas pelo Projeto de PPCI.

• Apartamentos de 118 a 133m² privativos;

• 3 dormitórios sendo 1 suíte;

• Sacada gourmet com churrasqueira;

• Cozinha integrada com área social;

• 2 vagas de garagem por apto;

• Espera para Split nos dormitórios e sala;

• Esquadrias de PVC com vidros duplos;

• Contrapiso e encanamento com manta acústica;

• Espera para lareira a lenha ou a gás;

• Espera para piso aquecido;

• Lavabo;

• Plantas customizáveis.

Diferenciais do Empreendimento
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Imagens meramente ilustrativas. A decoração/mobília é mera sugestão e não está inclusa no 
contrato. Áreas e dimensões sujeitas a alterações após Projeto Estrutural. Alterações e Projetos 
sujeitos a análise de viabilidade. Cotas sujeitas a variações devido ao processo de execução da obra. 
Esta planta poderá sofrer variações decorrentes ao atendimento das posturas Municipais, Órgãos 
Fiscalizadores e Concessionárias. Sujeito a alterações exigidas pelo Projeto de PPCI.

Planta aptos 702, 802, 902, 1002, 1102 e 1202
Área privativa de 118m²

Planta aptos 402, 502 e 602
Área privativa de 133m²
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Imagens meramente ilustrativas. A decoração/mobília é mera sugestão e não está inclusa no 
contrato. Áreas e dimensões sujeitas a alterações após Projeto Estrutural. Alterações e Projetos 
sujeitos a análise de viabilidade. Cotas sujeitas a variações devido ao processo de execução da obra. 
Esta planta poderá sofrer variações decorrentes ao atendimento das posturas Municipais, Órgãos 
Fiscalizadores e Concessionárias. Sujeito a alterações exigidas pelo Projeto de PPCI.

Planta apto 301
Área privativa de 204m² sendo 85,70m² de sacada e terraço
Ponto hidráulico no terraço

Planta apto 302
Área privativa de 225m² sendo 109,49m² de sacada e terraço
Ponto hidráulico no terraço
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Imagens meramente ilustrativas. A decoração/mobília é mera sugestão e não está inclusa no 
contrato. Área e dimensões sujeitas a alterações após Projeto Estrutural. Alterações e Projetos 
sujeitos a análise de viabilidade. Este ambiente poderá sofrer variações decorrentes ao atendimento 
das posturas Municipais, Órgãos Fiscalizadores e Concessionárias. Sujeito a alterações exigidas 
pelo Projeto de PPCI.

Projeto de arquitetura de interiores: Karen Basso Studio 

Integração e boa iluminação

As áreas sociais dos apartamentos são especialmente planejadas para a 

confraternização, e contam com abundante iluminação natural. 
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Imagens meramente ilustrativas. A decoração/mobília é mera sugestão e não está inclusa no 
contrato. Área e dimensões sujeitas a alterações após Projeto Estrutural. Alterações e Projetos 
sujeitos a análise de viabilidade. Este ambiente poderá sofrer variações decorrentes ao atendimento 
das posturas Municipais, Órgãos Fiscalizadores e Concessionárias. Sujeito a alterações exigidas 
pelo Projeto de PPCI. Projeto de arquitetura de interiores: Karen Basso Studio 

Suítes com closet

Todos os apartamentos possibilitam a criação 

de closet, espaço de desejo em dormitórios. 
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Imagens meramente ilustrativas. Áreas e dimensões sujeitas a alterações após Projeto Estrutural. 
Alterações e Projetos sujeitos a análise de viabilidade. Cotas sujeitas a variações devido ao 
processo de execução da obra. Esta planta poderá sofrer variações decorrentes ao atendimento 
das posturas Municipais, Órgãos Fiscalizadores e Concessionárias. Sujeito a alterações exigidas 
pelo Projeto de PPCI. Mobília e decoração sujeitas a alterações.

Planta Subsolo Planta Térreo

Diferenciais

• 2 vagas de garagem por apto;

• Vagas espaçosas
Pet Place

Hall de entrada com pé 
direito duplo
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Mobilidade e futuro

 Os carros elétricos já fazem parte do nosso 

presente, e serão o nosso principal meio de mobilidade em 

um futuro não muito distante. Pensando nisso, as garagens 

do edifício possuem espera para carregadores elétricos 

em todas as vagas de estacionamento. Ainda focando em 

mobilidade, a garagem também dispõe de bicicletário. 

Imagens meramente ilustrativas. Áreas e dimensões sujeitas a alterações após Projeto Estrutural. 
Alterações e Projetos sujeitos a análise de viabilidade. Cotas sujeitas a variações devido ao 
processo de execução da obra. Esta planta poderá sofrer variações decorrentes ao atendimento 
das posturas Municipais, Órgãos Fiscalizadores e Concessionárias. Sujeito a alterações exigidas 
pelo Projeto de PPCI. Mobília e decoração sujeitas a alterações.

Planta 1º Pavimento Planta 2º Pavimento

Salão de Festas 
Gourmet

Brinquedoteca

Bicicletário
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Descrição Ambiente Especificação

Fundações e estrutura
Concreto armado, com utilização de concreto usinado, em conformidade 
com o projeto estrutural

Alvenarias Paredes em geral
Blocos de vedação cerâmicos, assentados com argamassa, atendendo 
parâmetros de desempenho acústico e térmico

Fachada

Paredes externas Reboco desempenado, com pintura em tinta acrílica sobre textura lisa

Sacadas Guarda-corpos de vidro laminado com estrutura em alumínio

Brises Em alumínio com pintura

Contrapisos
Apartamentos

Argamassa de areia e cimento, com manta de isolamento acústico, 
atendendo aos parâmetros de desempenho

Áreas comuns Argamassa de areia e cimento

Pisos e pavimentações

Garagens Concreto polido com pintura

Hall de entrada e circulações dos pavimentos Porcelanato

Salão de festas Concreto polido resinado

Escadaria e áreas técnicas Contrapiso desempenado com pintura anti-derrapante

Passeio e áreas externas Pedras naturais ou blocos de concreto

Dormitórios e circulação Piso laminado

Banheiros, cozinha, área de serviço e sala de estar Porcelanato

Sacadas e terraços Porcelanato

Soleiras e peitoris Granito polido

Acabamentos em paredes

Garagens, escadaria e áreas técnicas Reboco desempenado, com pintura em tinta acrílica

Áreas sociais Reboco desempenado, com pintura em tinta acrílica sobre massa corrida

Dormitórios, circulação, cozinha e sala de estar Reboco desempenado, com pintura em tinta acrílica sobre massa corrida

Banheiros e área de serviço Azulejo até o teto

Acabamentos em tetos

Garagens, escadaria e áreas técnicas Laje de concreto aparente, com pintura em tinta acrílica

Áreas sociais Forro de gesso decorado, com negativos, com pintura em tinta acrílica

Salão de festas Laje de concreto aparente, com pintura em tinta acrílica

Apartamentos Forro de gesso plano, com negativos, com pintura em tinta acrílica

Cobertura Telhado
Telhas de aluzinco sobre estrutura de madeira, com algerozes e calhas 
dimensionadas	em	projeto	específico

Impermeabilização Box de banheiros, terraços e sacadas
Sistema de impermeabilização com manta asfáltica ou membrana 
acrílica	reforçada	com	poliéster,	conforme	projeto	específico

Esquadrias externas

Apartamentos
PVC na cor branca, com gelosias nas esquadrias dos dormitórios, com 
espera para motorização

Áreas de uso comum e áreas técnicas
Em aço e/ou alumínio, com acabamentos seguindo cor e padrão 
especificados	em	projeto

Garagens
Painéis de chapa metálica perfurada, com pintura, nas áreas de ventilação 
permanente

Vidros

Apartamentos
Vidros duplos em todas as esquadrias dos apartamentos, sendo vidros 
de segurança (temperados e/ou laminados) onde recomendado por 
norma.

Áreas sociais e gradil
Vidros simples, sendo vidros de segurança (temperados e/ou laminados) 
onde recomendado por norma.

Descrição Ambiente Especificação

Portas

Internas dos apartamentos
Em madeira semi-oca laminada, pintadas na cor branca, com marcos e 
guarnições em madeira maciça no mesmo padrão

Entrada dos apartamentos
Em madeira maciça, do tipo pivotante, pintadas na cor branca, com 
marcos e guarnições em madeira maciça no mesmo padrão

Escadarias
Portas do tipo resistente a fogo, em aço pintadas na cor branca, conforme 
normas técnicas

Instalações

Elétricas
Dimensionadas conforme normas técnicas; circuitos protegidos por 
disjuntores; acabamentos nas caixas de parede; esperas para iluminação 
sobre o forro

Hidrossanitárias
Conforme normas técnicas; todos os pontos com esperas para água 
quente e fria; espera para instalação de aquecedor de água a gás; 
hidrômetros individuais

Aparelhos sanitários e metais
Bacia sanitária com caixa acoplada, monocomando para os chuveiros e 
registros	específicos	para	as	redes	de	água	quente	e	fria	nos	banheiros	
e área de serviço

Gás
Conforme normas técnicas; abastecimento por central, com medidores 
individuais; esperas de gás para fogão, aquecedor, churrasqueira e lareira

Climatização
Esperas de ar condicionado (tipo split) na sala e em cada dormitório; 
esperas para piso aquecido elétrico em todos os ambientes

Equipamentos

Churrasqueira
Em alvenaria, com revestimento refratário na caixa de fogo; chaminé 
coletiva com exaustão mecânica

Lareira
Espera para instalação de lareira na sala de estar, com duto de chaminé 
individual

Elevador
Dimensionado conforme as normas técnicas, com capacidade para oito 
passageiros

Hall de entrada Mobiliado e decorado, com pé-direito duplo

Salão de festas
Totalmente mobiliado, decorado e equipado, com sala de jogos 
integrada, espaço infantil e área de estar; lavabos de uso comum junto 
ao salão de festas, com acesso pela circulação da garagem

Bicicletário Em frente ao hall do elevador no pavimento G2

Pet place
Área de lazer externa destinada aos animais de estimação, junto ao 
jardim frontal no térreo

Paisagismo Conforme	projeto	específico,	na	área	frontal	do	prédio

Materiais e equipamentos não fornecidos pela construtora:

• Mobiliário em geral;
• Bancadas de banheiros, cozinha e área de serviço;
• Torneiras, metais e acessórios em geral;
• Assento sanitário, cuba, box e ducha para os banheiros; 
• Pia para a cozinha e tanque para a área de serviço;
• Luminárias;
• Aquecedor de passagem a gás;

• Equipamentos de climatização;
• Campainha, olho mágico e aparador de porta;
• Acabamentos e ferragens para churrasqueira;
• Alarme, câmeras e outros sistemas de segurança;
• Qualquer outro material ou equipamento que não esteja 

expressamente descrito neste memorial.

Personalizações:

As informações acima referem-se aos padrões que serão executados pela incorporadora. Será oferecida aos clientes a possibilidade de personalização de alguns 
itens,	conforme	opções	disponíveis	e	cronograma	da	obra.	Nesse	caso,	as	características	da	unidade	serão	alteradas	conforme	projetos	específicos	elaborados	por	
profissionais	contratados	pelo	cliente.

Especificações Técnicas
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Rua Antônio Ribeiro Mendes, 2043 - Bairro Santa Catarina
Caxias do Sul - RS

www.veritasincorporadora.com.br

Imagens meramente ilustrativas.

As unidades apenas serão comercializadas após o Registro do Memorial de Incorporação no Ofício de Registro de Imóveis, nos termos da Lei nº4.591/64.


