


Tudo o que você sempre 
desejou, agora pode 
ser seu. Um ambiente, 
sua casa, seu lar. Mais  
qualidade de vida, mais 
tempo com a sua família. 
Experimente essa nova 
sensação.







ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO

Esteja perto de tudo o que você e sua 
família  precisam . Shopping, restaurantes,  
farmácias, hospital, ponto de ônibus, 
postos de gasolina, escolas, parques e 
muito mais.
Esteja no centro de todas as suas necessidades.





O New Place oferece a você e sua família 
uma experiência completa de morar 
bem, com um complexo de lazer que 
contempla  salões de festas,  quiosques 
com churrasqueira, playground, piscina, 
bicicletário, espera para rede wi-fi em 
todos os andares e guarita de segurança. INFRAESTRUTURA 

COMPLETA





Seu novo endereço foi pensando em 
cada detalhe e isso inclui parcelas que 
cabem no seu bolso. Oferecido no plano 
Minha Casa, Minha Vida, tem parcelas 
menores que um aluguel e permite a 
utilização do seu FGTS na compra. 

PARCELAS QUE 
CABEM NO SEU BOLSO





Seu lar é muito mais do que 
uma simples morada, ele 
é o seu porto seguro. Deve 
trazer o conforto que só 
um lugar especial é capaz 
de proporcionar. Um lar é 
repleto de detalhes, aqueles 
que só você pode sentir.



2 dormitórios
living e cozinha integrados
espera para churrasqueira
1 vaga de estacionamento

Apartamento 
canto com sacada

Apartamento meio 
com sacada

Área privativa: 57m² Área privativa: 47m²



Living e cozinha integrados





Dormitório casal



Dormitório solteiro



- 2 salões de festas
- 2 quiosques com churrasqueira
- playground
- piscina
- bicicletário
- 2 elevadores
- central de gás 
- medidores de água individual 
- guarita de segurança

espera para churrasqueira
espera para rede wi-fi em todos os andares



Salão de Festas



Playground



Planta apartamento meio 



Planta apartamento canto
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baixo valor condominial

financiamento na planta

crédito associativo

Rua Boa Saúde, bairro Primavera I | Novo Hamburgo-RS 

Imagens meramente ilustrativas. Informações e projeto sujeitos a alteração sem aviso prévio. O financiamento das unidades do empreendimento dependerá de aprovação da operação pela Caixa Econômica Federal.





Plantão de vendas - Rua Boa Saude, 657 | Bairro Primavera - NH

dwellconstrucoes.com.br
dwellcaxias

dwell construções


