


Deixe
o calor
entrar
Os raios solares trazem consigo boas vibrações e a energia 

que move a todos nós. Deixe que o calor do sol invada a sua 

vida neste novo empreendimento que a Palmom traz para 

compartilhar da qualidade de vida na bela Campo Bom. 



A 
sofisticação 
encontrou 
o seu lugar 
ao sol
O Piazza Del Sole foi projetado para trazer ainda mais 

elegância, refinamento e luxo à paisagem de Campo Bom. 



Uma nova 
definição 
de beleza
O cuidado com todos os detalhes, o refinamento dos 

acabamentos e os toques de sofisticação no hall de entrada 

cativam o olhar e são de uma elegância encantadora.



Viva este 
brilho 
Aproveitar o sol fica ainda melhor quando 

você pode reunir pessoas especiais e 

dividir a sua felicidade.



Irradie 
energia
Tenha dias revigorados e noites relaxantes 

à beira da piscina coberta. 



Planejado 
para o seu 
bem-estar 
Da festa com os amigos aos momentos de 

diversão das crianças, as áreas comuns do 

Piazza Del Sole foram desenhadas para 

satisfazer todas as suas vontades. 



Mais luz 
na sua vida
Com a iluminação natural proporcionada pela 

localização especial do Piazza Del Sole, todos os 

ambientes da sua casa vão se encher de luz. 



Valorize 
o seu 
conforto
Desfrute de todo o espaço que você e 

sua família precisam para criar um lar 

aconchegante, tranquilo e seguro.



No centro 
de tudo
Localizado na Rua Tamoio, 107, o Piazza Del Sole fica cercado 

de calma e silêncio, a poucos metros do Largo Irmãos Vetter e 

próximo a tudo o que você precisa para ter uma vida completa.



Você nunca viu um 
empreendimento 
como este
São 27 apartamentos, 3 por andar, todos de frente para o sol da manhã.

3 dormitórios

- 110,73m2

-Suíte

-Sala de estar

-Sacada com churrasqueira 

-Lavabo



3 dormitórios

- 123,90m2

-Suíte

-Sala de estar

-Sacada com churrasqueira 

-Lavabo

2 dormitórios

- 84,40m2

-Suíte 

-Sala de estar

-Churrasqueira 



tudo o que você precisa 
para construir o lar 
dos seus sonhos

Uma boa harmonização das áreas de 
convivência no terceiro pavimento

- Esquadrias em pvc;

- Espera para água quente;

- Piso de porcelanato polido;

- Piso laminado nos dormitórios;

- Rebaixamento em gesso;

- Laje técnica para as máquinas do ar;

- Central de gás;

- Espera para automação;

- Gerador de energia para todo o empreendimento;

- 2 elevadores;

- Energia fotovoltaica para a áreas comuns.



Qualidade em 
primeiro lugar 
Todos os detalhes do Piazza Del Sole vêm do princípio da Palmom 

Empreendimentos Imobiliários de construir não somente um excelente 

apartamento, mas também um lugar onde você ame morar. 

Ficha técnica:
Incorporação e construção: Palmom Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Projeto arquitetônico: Zapelini Arquitetura e Engenharia Ltda. – Arq. Jaqueline F. Zapelini – CAU-RS A75428-5

Projeto de arquitetura de Interiores e paisagismo:  Zapelini Arquitetura e Engenharia Ltda.

Projeto HS e PPCI: Zapelini Arquitetura e Engenharia Ltda.

Projeto Estrutural e assistência técnica: Engenheiro Civil: Albino José Ebling – CREA-RS nº 50.226

Projeto elétrico e complementar:  INSTEL Engenharia Elétrica – Eng. Roberto Schumann – CREARS nº 48.717-B

Enquadramento Normas Ambientais: Prefeitura Municipal de Campo Bom - Meio Ambiente – Protocolo nº 36745/2017

Infraestrutura:

Hall social mobiliado

Salão de Festas mobiliado

Piscina

Quiosque

Brinquedoteca

Área de Convivência

Ficha do Empreendimento:

12 pavimentos

27 apartamentos

53 vagas de garagem

Área Total: 5.675,38m2

Incorporação Registrada- R.2-26.960 do Ofício Registro de Imóveis - Comarca de Campo Bom.

Todas as imagens deste folder são meramente ilustrativas. 



Construção e Incorporação: Vendas

51 3597 1800www.palmom.com.br


