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Depois do Bérgamo, em julho, a construtora entrega 220 unidades do Residencial 
Turin em Palhoça; empresa construiu 12 residenciais em 10 anos de atuação

O desenvolvimento econômico e po-
pulacional do município da Palhoça tem 
chamado a atenção das construtoras: ape-
nas no último ano, o Valor Econômico Adi-
cionado do município saltou de R$ 2,04 bi 
para R$ 2,17 bi, com um crescimento de 
15% segundo o Índice de Participação dos 
Municípios (IPM) de 2018 divulgado pela 
Secretaria de Estado da Fazenda. De olho 
nesse mercado, a ALZ Construtora tem am-
pliado a sua atuação em Palhoça e fecha 
2017 com a entrega de mais um residencial.

Em julho, a empresa, que nasceu em 
Palhoça e opera há 10 anos na cidade, 
entregou o Residencial Bérgamo, loca-
lizado entre a Pedra Branca e o Pagani. 
Com financiamento da Caixa, o empre-
endimento teve suas vendas concluídas 
antes mesmo da entrega. No dia 8 de 
dezembro, foi a vez do Turin, em São Se-
bastião, também em Palhoça.

Com mais de 2.300m² de área de lazer, 
o Residencial Turin conta com guarita, ze-
ladoria, salão de festas, espaço gourmet, 
piscina adulto e infantil, playground e 
quadra poliesportiva. Na ocasião, os com-
pradores das 220 unidades do empreen-
dimento concorreram ao sorteio de um 
automóvel zero KM UP, da VW.

“Essa entrega marca a nossa rea-
lização em vender 220 unidades em 
dois anos com a alta qualidade ALZ, 
boa parte delas ainda em fase de 
projeto, sempre buscando superar 
em detalhes a expectativa dos com-
pradores que confiaram em nossa 
marca”, detalha o diretor financeiro 
da ALZ Construtora Ruan Folster.

Para 2018, a empresa aposta no 
lançamento de mais um empre-
endimento do mesmo porte do 
Residencial Turin, previsto para o 
primeiro semestre. Ainda, a ALZ 
fará também o lançamento do Re-
sidencial Ímola, com 42 unidades, e 
a continuidade do seu último lan-
çamento, o Residencial Vicenza, to-
dos eles projetos Minha Casa Minha 
Vida. Já para dezembro de 2018, 
está prevista a entrega do Residen-
cial Ferrara, 100% vendido.

“Desde o seu nascimento, a ALZ 
Construtora acredita em Palhoça e 
prova disso é que temos outras três 
obras em andamento na cidade: os 

residenciais Vicenza, Ferrara e Ímola 
que, juntos, totalizam 314 unidades”, 
afirma Ruan Folster.

O diretor Leomar José Folster 
reforça a confiança da empresa no 
mercado de Palhoça, destacando 
o município como um dos mais di-
nâmicos de Santa Catarina, com ín-
dice de desenvolvimento acima da 
média. “Com muita satisfação en-
tregamos o residencial Turin, maior 
empreendimento da ALZ até o mo-
mento, tendo sido concluído seis 
meses antes do prazo, realizando 
nossas expectativas e as expectativas 
dos nossos clientes”, diz.

Ainda em 2017, a empresa 

lançou o Residencial 

Vicenza. A ampliação da 

atuação da ALZ na Palhoça 

conta também com a 

inauguração de um novo 

plantão de vendas, focado 

na comercialização do seu 

novo projeto, o Vicenza.
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Fachada do 
residencial 
Turin, entregue 
no dia 8 de 
dezembro
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Prontos para viver, nos Mobiliados & Equipados W Koerich, 
o cliente precisa apenas dos seus objetos pessoais

W KOERICh IMóVEIS APOSTA EM NOVOS
produtos e conquista mercado

A W Koerich Imóveis conquistou o 
prêmio IMPAR – Índice de Marcas de 
Preferência e Afinidade Regional pro-
movido pela RIC Record SC. A empre-
sa, que sempre apostou em inovação, 
credita o reconhecimento do público 
catarinense ao trabalho desenvolvido 
ao longo desses 25 anos de construção 
civil e 60 anos de uma história empre-
endedora na região da Grande Florianó-
polis. Além do novo posicionamento da 
marca que vem desenvolvendo desde 
2016 e que coloca novamente a empre-
sa em evidência no mercado. 

Para o diretor Walter Silva Koerich, 
manter-se na memória dos consumido-
res e na preferência de consumo é um 
trabalho constante.

Acreditamos muito nos nossos 
produtos. Quem conhece um pouco 
mais da trajetória da W Koerich 
Imóveis sabe a paixão de Walter Osli 
Koerich pela construção civil e essa 
paixão é o alicerce do nosso dia a dia. 
Pensamos 24 horas em como melhorar 
e inovar nossos produtos para atender 
os desejos e realizar sonhos.”
Walter Silva Koerich, diretor.

E foi com o objetivo de tornar prática 
a vida dos clientes que compram imó-
veis W Koerich que a empresa lança a 
3º edição Mobiliados & Equipados. São 
sete novas unidades, nos empreendi-
mentos eStúdio Central e eStúdio Oce-
ano para criar um universo de possibili-
dades prontos para viver. 

Para esta edição foram convidados 
três diferentes escritórios de arquitetura 
– Blasi Bahia Arquitetos Associados, Taty 
Irie Arquitetura e Renata Regis Decora-
dora de Interiores. Os projetos foram 
criados na busca por perfis diferentes 
de clientes: existe o mais descolado, o 
mais clássico e aquele que é mais cle-
an, tentando imaginar as necessidades 
e propor soluções que alinhassem fun-
cionalidade e estética.

Taty Irie, afirma que todos os proje-
tos foram pensados com muito carinho 
“Projetamos com atenção e dispensamos 
tempo para discussões de usos, de mate-
riais, de forma x espaços. Nos eStúdios, to-
das estas questões aparecem com muita 
força é e preciso redobrar os cuidados”.

A decoradora Renata Regis mudou seu 
estilo de vida e, atualmente, mora em um eS-
túdio W Koerich. Para ela, projetar a unidade 
602 A do eStúdio Oceano para um cliente 
ainda não conhecido foi um desafio.

Conseguir chegar ao resultado final 
de qualidade, beleza e funcionalidade 
com um orçamento pré-estabelecido 
pela construtora foi um desafio. Porém 
entregamos um eStúdio incrível, num 
ambiente amplo, funcional e aconche-
gante e com produtos de qualidade”.
Renata Regis, decoradora.

A proposta da construtora é estar à frente 
e aprimorar conceitos, sabendo que é possível 
projetar ambientes incríveis e com uma verba 
viável. As soluções personalizadas, o aproveita-
mento máximo de cada espaço e a oportuni-
dade de encontrar um eStúdio pronto para vi-
ver e nas melhores localizações do Centro de 
Florianópolis, demostram todas as mudanças 
e evoluções na maneira de viver.
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Incorporação nº 50.274 – Cartório 3º Ofício Registro de Imóveis de Florianópolis/SC. A Construtora Beco Castelo informa que móveis e objetos têm caráter ilustrativo,
bem como se reserva o direito de alterar as especificações deste material publicitário, prevalecendo as condições informadas no ato da venda e estabelecidas no contrato.

SUPERMERCADOS LOJAS / SERVIÇOS ESCOLAS

VOCÊ NO
CORAÇÃO

DO ESTREITO

Rua Coronel  Pedro Demoro
Estreito,  Flor ianópolis/SC

2 e 3 dormitórios
sendo 1 ou 2 suítes com

2 ou 3 vagas de garagem

O Estreito é um bairro familiar com tudo ao seu alcance. 

Desfrute de momentos agradáveis em um dos lugares 

mais bonitos de Florianópolis, a Beira Mar Continental, 

perfeita para esporte e lazer, sempre que você quiser.

CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADECENTRAL DE VENDAS

CRECI 0933J

(48) 3271 - 4001

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

www.becocastelo.com.br
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Conheça a nova edição do 

Clima, Mesa e Banho. Viva com 

o seu esti lo,  em uma localização 

nobre, per to de tudo o que 

você quer e precisa.

Projeto de interiores Blasi & Bahia

Apar tamentos com:

• Cozinha e banheiros equipados e mobiliados

• Quartos e living climatizados

Rua Orlando Odílio Koerich, 201

Novo Estreito – Florianópolis
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Koerich Incorporação e Par t ic ipação Ltda.  Naval  Clube Residencial :  Registro Incorporação – Matr ícula nº 41.297 – 3º Of íc io de Registro de Imóveis  de Flor ianópol is/SC.


