RNI antecipa segunda fase do Green Club Residence
Primeira torre do empreendimento com 126 unidades bateu recorde de vendas; obras
têm início neste semestre
Rondonópolis, janeiro de 2018 - A RNI lança nos dias 27 e 28 de janeiro a segunda fase
do Green Club Residence, um condomínio vertical com conceito de clube privativo, que
será construído em uma área de 10.800 m², na Rua Piauí, 2107, no Jardim Belo
Horizonte, em Rondonópolis.
No dia 25 de novembro de 2017, a empresa lançou a primeira fase do empreendimento.
Em apenas cinco dias, 55% das unidades foram vendidas e até o fim de dezembro mais
de 70% dos apartamentos já haviam sido comprados. “Após o sucesso de vendas, a
companhia decidiu antecipar o lançamento da segunda torre que integrará o projeto”,
informa o co-presidente da RNI, Alexandre Mangabeira.
Localizado ao lado do Caiçara Tênis Clube, o condomínio terá duas torres, com quinze
andares cada uma. São 251 apartamentos de dois e três dormitórios (1 suíte), com
metragens entre 63,15 m² e 71,37 m². Além disso, todas as unidades terão sacada com
churrasqueira.
Com projeto arquitetônico desenvolvido por Rubio & Luongo e paisagismo do Tal
Quintal Arquitetura da Paisagem, o empreendimento contempla área de lazer equipada
com brinquedoteca, piscinas adulto e infantil, espaço fitness, churrasqueira com forno
de pizza, playground, salão de festas e de jogos, além de segurança 24 horas.
Interessados podem visitar o stand de vendas na Rua Piauí, 2107, Jardim Belo Horizonte
ou obter informações no site: www.rni.com.br/greenclub.
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