
SUA VIDA.  AMPLIF ICADA.

ORAL REPRESENTATIONS CANNOT BE RELIED UPON AS CORRECTLY STATING THE REPRESENTATIONS OF THE DEVELOPER. FOR CORRECT 
REPRESENTATIONS, MAKE REFERENCE TO THIS BROCHURE AND TO THE DOCUMENTS REQUIRED BY SECTION 718.503, FLORIDA 
STATUTES, TO BE FURNISHED BY A DEVELOPER TO A BUYER OR LESSEE. Obtain the property report required be federal law and read it before 
signing anything. No federal agency has judged the merits or value, if any, of this property. This is not an offer to sell, or solicitation of offers to buy, the 
condominium units in states that where such offer or solicitation cannot be made. Images and renderings are all artist conceptual  photo compositions.
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INSTALAÇÕES DO ECHO
190 residências de luxo em terreno de 5 acres 
e vista para a baía de Aventura

Desenho conceitual por Carlos Ott e de 
interiores por Yabu Pushelberg

Elevadores com acesso privativo

 Piscina de borda infinita com vistas para a 
baía e para o mar

371 metros quadrados de academia com sala 
de ginástica e ioga

Atendimento na área da piscona em estilo 
Resort/Salão para café da manhã e almoço

Valet e garagem coberta 24 horas

Depósito privativo e refrigerado, para todos os 
residentes

Duas entradas exclusivas em estilo porte
cochére

Salão de eventos em estilo átrio com janelões 
do chão ao teto com acesso por elevador de 
vidro

Pacotes de móveis curados por Artefacto

Serviços de concierge exepcionais

Serviços de cuidados para animais de 
estimação

ARTIST CONCEPTUAL RENDERING

TODAS AS RESIDÊNCIAS SERÃO ENTREGUES PRONTAS PARA MOBILIAR

PINTURAS E 
ACABAMENTOS FINAIS:
A seleção de t intas para a 
pintura inclui recomendações 
de Yabu Pushelberg, com a 
f inal idade de complementar a 
seleção de pisos.

PISOS: 
Todas as residências possuirão 
pisos recomendado por Yabu 
Pushelberg

ARTIST RENDERING.  ALL OFFERS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE. SEE LEGAL DISCLAIMER ON LAST PAGE.

ARMÁRIOS E 
ELETRODOMÉSTICOS: 
Todas as residências incluem 
armários importados da Itál ia, 
eletrodomésticos da marca 
Subzero e Wolf, e bancadas de 
pedras requintadas.

PADRÃO ECHO 

CURATED FURNITURE PACKAGES FROM ARTEFACTO AVAILABLE.



Interiores personalizados por Yabu Pushelberg

Apple® Tecnologia em todas as residências

Apartamentos vazados com vistas para a baia

Todas as residências oferecem terraços com 
cozinhas externas e vistas para a baía

18 Penthouses com piscinas no terraço privativo

Elevadores com acesso individual e exclusivo a 
sua residência

Tetos de 3m com janelões do chão ao teto

Fogão a gás da marca Wolf

Casas espaçosas com sala de estar ampla, 
escritorio, sala de jantar e brecha de pequeno 

almoço

Dependência de empregada com banheiro

Electrodomésticos da marca Wolf/Subzero side by 
side

Refrigerador de vinhos marca Subzero

Cafeteira e máquina de café expresso embutidas

Mini bar na suíte principal

Banheira de imersão com dimensão extra grande

Suíte principal com closets espaçosos

Tetos de 3.6m em todos os penthouses e 
residências Lanai

CARACTERÍSTICAS DAS 
RESIDÊNCIAS

ARTIST CONCEPTUAL RENDERING

*Apple® is the registered trademark of Apple, Inc.

TODAS AS RESIDÊNCIAS SERÃO ENTREGUES PRONTAS PARA MOBILIAR

SISTEMA IHOME DE 
TECNOLOGIA INTELIGENTE: 
Cada residência oferece um nível sem 
precedentes de eficiência tecnológica 
através da tecnologia intel igente que 
inclui sistema integrado de áudio, 
vídeo e i luminação controlada por 
disposit ivos da Apple®.

ILUMINAÇÃO AVANCADA: 
Todas as residências são 
equipadas com um pacote de 
i luminação contemporânea 
que inclui luz embutida, com 
reguladores de intensidade e 
controle de luz.

CURATED FURNITURE PACKAGES FROM ARTEFACTO AVAILABLE.


