O poder da
conquista

VOCÊ E SUA FAMÍLIA
VIVENDO ESSA VITÓRIA.
Imperator era o título das pessoas que atingiam o mais alto nível de poder na época da República Romana.
Hoje você pode conquistar esse lugar de destaque que tanto merece. Esse é o sentimento de viver
no Imperator Residence. Um lugar que transmite imponência com sofisticação, beleza, conforto, segurança
e lazer para toda a família. Além da localização privilegiada, são muitos os atributos que garantem um alto
padrão de qualidade de vida. O Imperator Residence conta com uma área de lazer completa, um ambiente
que impressiona pelo seu requinte e com um exuberante projeto paisagístico. Viver no Imperator Residence
é garantir o que há de melhor para sua família. É viver o prazer da realização de uma grande conquista.

Imagem meramente ilustrativa da fachada.

O PODER DE VIVER
EM UMA LOCALIZAÇÃO privilegiada.
Viver no Imperator Residence é conquistar tudo o que você precisa para facilitar seu
dia a dia e tornar a vida mais prática. Localizado no Guararapes, um bairro nobre da cidade
e de crescente valorização, fica próximo ao Shopping Iguatemi e a vizinhança é completa,
contando com faculdades, colégios, restaurantes, supermercados, bancos, farmácias
e outros serviços para facilitar o seu bem-estar e o de quem você mais ama.

alhães
Rua Jorn.

César Mag

UMA CONQUISTA
IMPECÁVEL EM CADA DETALHE.
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O PODER
DE compartilhar momentos
inesquecíveis.
Cercada por toda a imponência de um exuberante
projeto paisagístico, a área comum do Imperator
residence oferece um espaço planejado que
esbanja o conforto, funcionalidade, beleza e
diversão que sua família merece. São mais de
5.500m2 de área de lazer, com apartamentos
de 138m2 e 145m2, com 03 suites. O Imperator
Residence oferece em suas torres Ravenna
e Domus hall social privativo com elevadores
codificados, varanda gourmet, coletor de
óleo e central de água mineral. É o poder de
conquistar toda a sofisticação e exclusividade
de cada ambiente.

Imagem meramente ilustrativa da área de lazer.

SINTA-SE BEM
TODOS OS DIAS.
Aproveite as opções que o Imperator Residence
l h e p ro p o rc i o n a e re l a xe p e r fe i ta m e n te.
C o n te c o m e s p a ç o i n fa n t i l, p l a y g ro u n d s
baby e aventura, brinquedoteca, quadra
poliesportiva, minicampo e espaço fitness.
Você tem tudo para sua diversão e bem-estar.
E o melhor: essa é sua casa.

Imagem meramente ilustrativa da piscina.

A CONQUISTA
DE TER
UM LUGAR
RESERVADO
PARA O LAZER.
No Imperator Residence sua família usufrui de uma
ampla área de lazer, contando com espaço relax com
hidromassagem, piscina infantil, piscina com raia
de 25m, prainha, churrasqueiras e forno de pizza,
05 praças, salão de festas, lounge gourmet
e muito mais. Viva essa vitória de ser feliz
em todos os momentos.

Imagem meramente ilustrativa da piscina

Imagem meramente ilustativa da piscina

A maior vitória: poder escolher
a planta ideal para sua família.

APARTAMENTO COM 145,47m²
Área comum de uso privativo - 3,49m²
Área inclusa com hall social privativo
Coluna 1

APARTAMENTO COM 138,42m²
Área comum de uso privativo - 2,54m²
Área inclusa com hall social privativo
Colunas 2 e 3
Laje técnica
2,85m2

WC suíte 02
4,63m2

Sacada
suíte 02
2,58m2

WC
serviço
2,77m2

Área de serviço
3,34m2
Quarto
serviço
4,04m2

Suíte 02
10,74m2

Home office
7,42m2

Área de
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5,36m2

Cozinha
11,87m2

Lavabo
1,89m2
Closet casal
2,49m2

Pavimento tipo

WC casal
4,96m2

Circulação
2,83m2
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Sala
24,81m2

Hall social
3,50m2
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Circulação
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Varanda
16.36m2
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serviço
2,36m2
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Sacada
suíte 02
2,42m2

Suíte 01
10,38m2
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Quarto de
serviço
4,51m2

Sala
24,59m2

Suíte casal
14,14m2

WC
suíte
02
3,54m2

Laje técnica
4,77m2

Varanda
26,57m2

Elevador social com hall individualizado
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FICHA TÉcnica:

•
•
•
•

Empreendimento: Imperator Residence
Localização: Rua Jornalista César Magalhães, 500 - Guararapes | Fortaleza - CE
Terreno: 5.894,79m²
Realização e Incorporação: Marquise 4 - Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda.
•	Propriedade e desenvolvimento: Construtora Marquise S/A.
• Número de pavimentos tipo: 21
• 3 pavimentos de garagem
• Vagas por apartamento: 3 ou 4*
• Metragem por apartamento:
Coluna 1: 145,47m² - Área inclusa com hall social de 3.49m²
Colunas 2 e 3: 138.43m² - Área inclusa com hall social de 2.54m²
• Projeto de arquitetura: Idea Arquitetura e Design, Vidal Arquitetos
• Projeto de Paisagismo: Beth Miyazaki Arquitetura Paisagista (SP)
• Projeto de Interiores: Debora Aguiar Arquitetos (SP)
• Projeto de Instalações: Fase Engenharia
•
•
•
•
•
•
•
•

Playgrounds baby e aventura
Brinquedoteca
Quadra poliesportiva
Minicampo
Fitness
Piscina adulto
Piscina infantil
Prainha

*Apartamentos 101 / 201 / 2101 das Torres Ravenna e Domus

• Piscina com raia de 25m
• Banheira com hidromassagem
• Churrasqueira com forno de pizza
• 05 praças
• Salão de festas
• Lounge gourmet com jogos
•	Coletor de óleo
• Central de água mineral

A credibilidade que constrói o futuro.
Ao longo de 38 anos, a Construtora Marquise consolidou-se como uma das mais importantes
do País. Genuinamente cearense, a construtora cresceu e tornou-se um grupo formado por empresas
atuantes

nos

segmentos

de

engenharia

de

infraestrutura,

incorporação

imobiliária,

serviços

ambientais, hotelaria, finanças, comunicação e shopping center. Presente em 12 estados brasileiros,
o grupo emprega mais de 6 mil profissionais. Hoje são mais de 250 obras, entre empreendimentos
imobiliários comerciais e residenciais de alto padrão, além de grandes obras de infraestrutura.
Em permanente inovação, a Marquise identificou oportunidades que se concretizam na realização
de grandes obras e sucesso de vendas, utilizando os mais modernos conceitos de arquitetura,
ao mesmo tempo em que atende a todas as expectativas de bem-estar, funcionalidade e espaços
bem planejados. Tudo isso em localizações valorizadas. Essa atuação é fundamentada nos princípios
de alta qualidade, satisfação do cliente e solidez – sem dúvida, um grande diferencial. Dessa maneira
a Construtora Marquise vem conquistando cada vez mais a confiança e o respeito de parceiros
e clientes, agora também com o Imperator Residence.

Incorporadora responsável: Marquise 4 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, com sede na avenida Pontes Vieira, 1.831, Sala 02 – Parte, - Dionísio
Torres, Fortaleza – CE – CEP.: 60.130-241, inscrita no CNPJ nº11.621.289/0001-82, Memorial de Incorporação do empreendimento, Matrícula nº 82.247,
Registro de Incorporação R.02/82.247, no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Fortaleza, Ceará. Em conformidade com a Lei nº 4.591/64,
as perspectivas são meramente ilustrativas e não fazem parte da promessa de compra e venda. Todas as áreas indicadas são privativas.

3248.0065

Rua Jornalista César Magalhães, 500
Guararapes - Fortaleza - CE
www.construtoramarquise.com.br

