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Inovação e qualidade como diferenciais no contexto urbano da cidade

Florianópolis está recebendo 
mais um empreendimento da 
Hoepcke Administração e Incor-
poração, uma das empresas mais 
tradicionais e inovadoras de San-
ta Catarina. Trata-se do Smart Ho-
epcke Miguel H. Daux, com pre-
visão de entrega para junho de 
2018. Localizado na região central 
da cidade, é privilegiado pela pro-
ximidade com ampla infraestru-
tura e comércio, serviços e lazer.

A empresa apresenta o em-
preendimento como um con-
ceito de produto, marcado pela 
inovação, qualidade, conforto e 
modernidade, num projeto úni-
co, desenvolvido especialmente 
para um público de bom gosto 
e sintonizado com as exigên-
cias contemporâneas de bem 
estar e bem viver.

Florianópolis é uma cidade 
única, de rica história urbana e 
qualidades naturais que a colo-
cam como um dos destinos tu-
rísticos preferidos de brasileiros e 
estrangeiros. Seu Centro Histórico 
preserva belezas arquitetônicas 
construídas desde o século 18, 
como a Casa de Câmara e Cadeia, 
o prédio da Alfândega, as igre-
jas de Nossa Senhora do Rosário 
e São Benedito e São Francisco 
da Penitência, o Teatro Álvaro de 
Carvalho, o Palácio Cruz e Sousa e 
o conjunto de edificações da Rua 
Conselheiro Mafra – em que se in-
clui o Hoepcke Premier, primeira 
sede do Grupo Hoepcke, intei-
ramente restaurada, de acordo 
com suas características originais.

É nesse contexto, de intensa 
movimentação humana, que sur-
ge o Smart Hoepcke Miguel H. 
Daux, o equilíbrio perfeito entre 
vida urbana e qualidade de vida, 
especialmente planejado para 
harmonizar história e tecnologia, 
valorizando ainda mais o centro 
da capital catarinense.

Para conhecer as possibilidades de decoração e ocupação é possível visitar os 
apartamentos especialmente decorados pelos arquitetos Luisa Grillo e Theiss Girardi. 

      Plantão no local 
Rua Nereu Ramos esquina com Dom Jaime Câmara, 265 Centro, Florianópolis - SC

        telefone 
(48) 99186-2808.
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‘VIDA MAIS INTeLIGeNTe’
no Centro de Florianópolis

• Total de 26 unidades;
• Apartamentos de 2 
dormitórios a partir de 
66,72m²
• Apartamentos de 3 
dormitórios a partir de 
121,60m²
• Coberturas duplex a 
partir a partir de 176,58m²
• Salão de festas com 
espaço gourmet
• Quadra poliesportiva
• Piscina
• Lounges integrados
• Playground
• Praça da Jabuticabeira
• espaço Office
• Fitness
• Bicicletário
• Sistema de segurança 
por câmeras
• Vagas para visitantes
• Hobby boxes
• Infraestrutura para TV 
a cabo, telefone e ar-
condicionado
• Áreas sociais entregues 
mobiliadas, equipadas e 
climatizadas
• Áreas sociais externas, 
lounges, playground, 
quadra poliesportiva 
e piscina entregues 
mobiliadas ou equipadas
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Com projeto inovador, 

permitindo aos clientes a 

escolha de apartamentos 

adequados às suas neces-

sidades – e ainda o aces-

so à ampla infraestrutura 

interna de lazer e convi-

vência social e familiar –, 

o Smart Hoepcke Miguel 

H. Daux apresenta muitos 

diferenciais importantes:

DIFeReNCIAIS DO

UM CONCeITO INOVADOR

smart HoepCke miguel H. daux

para a Cidade

espaço fitness é um dos itens do empreendimento

outro espaço importante é o moderno salão de festas

enquanto o Smart Hoepcke Mi-
guel H. Daux mantém suas obras em 
ritmo normal, com previsão de con-
clusão para o final do primeiro semes-
tre de 2018, a Hoepcke Administração 
e Incorporação está construindo um 
novo conceito de entretenimento fa-
miliar, comercial e artístico, que será 
viabilizado num lugar muito especial 
– onde eram as fábricas de gelo e de 
pregos do Grupo Hoepcke, na região 
conhecida como Rita Maria. 

Os prédios históricos serão res-
taurados e adaptados a esse con-
ceito e, paralelamente, a empresa 
construirá numa área contígua um 
prédio de 20 mil metros quadrados, 
com salas comerciais e espaços para 
coworking, sistema moderno de 
compartilhamento de diversos tipos 
de atividades profissionais. 

Como atrativo complementar, a 
edificação moderna, integrada com 
a parte histórica, terá um elevador 
panorâmico, proporcionando uma 
bela visão da baía Sul. A intenção 
da empresa é criar em Florianópolis 
um tipo de empreendimento muito 
comum em países europeus e tam-
bém em cidades norte-americanas, 
que estimula a convivência social, a 
gastronomia e a cultura. O planeja-
mento do empreendimento contará 
com a participação da comunidade, 
que poderá opinar sobre as ativida-
des a serem oferecidas.

A Hoepcke Administra-
ção e Incorporação é uma 
empresa tradicional de 
Santa Catarina, mas perfei-
tamente integrada à mo-
dernidade, com soluções 
inovadoras, inteligentes, 
criativas e de qualidade. 
Sua origem remonta a 1884, 
quando o imigrante alemão 
Carl Franz Albert Hoepcke 
fundou a lendária Carl Ho-
epcke & Cia., que atuava no 
comércio, na indústria e na 
navegação: a empresa Na-
cional de Navegação Hoep-
cke operou com seus navios 
de 1895 até a década de 
1960, época em que o porto 

de Florianópolis foi desati-
vado. O fundador morreu 
em 1924, aos 79 anos. Além 
de líder empresarial da re-
gião Sul, Carl Hoepcke foi 
cônsul da Alemanha em 
Santa Catarina.

Aos 133 anos, o Grupo 
Hoepcke já conta com a 
sexta geração de suces-
sores atuando em seus 
negócios, inclusive na 
construção civil, que é o 
foco da Hoepcke Admi-
nistração e Incorporação, 
surgida há 20 anos, mas 
seguindo a mesma deter-
minação empreendedora 
de Carl Hoepcke.

aceSSoS e 
eSPaÇoS eXclUSIVoS
• entradas do edifício diferencia-
das para pedestres e para veícu-
los. Todas as vagas de garagem 
com hobby box, vagas para por-
tadores de necessidades espe-
ciais e vagas para visitantes.
confoRto tÉRMIco
• As amplas janelas dos apar-
tamentos privilegiam a melhor 
iluminação, enquanto os vidros 
especiais minimizam a entrada 
de calor no ambiente, tornando 
a refrigeração interna mais efi-
ciente e econômica.
SUStentaBIlIDaDe
• Separação de resíduos e o de-
vido reaproveitamento durante 
a construção.
econoMIa De ÁGUa
• Sistema de reuso da água da 
chuva para a lavação das áreas 
comuns e rega de jardins.
• Descargas sanitárias com tec-
nologia Duo, um botão para lim-
peza completa (6 litros) e outro 
com volume reduzido para tro-
ca de líquidos (3 litros).
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2 e 3 dormitórios
sendo 1 ou 2 suítes com
2 ou 3 vagas de garagem

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.

Rua Coronel Pedro Demoro,
Estreito, Florianópolis/SC

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.

VOCÊ NO CENTRO DE TUDO

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO CENTRAL DE VENDAS

CRECI 0933J

(48) 3271 - 4001www.becocastelo.com.br

CERTIFICAÇÕES
DE QUALIDADE

Faça um
investimento

seguro

Invista em
imóvel
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NOVO eMPReeNDIMeNTO DIMAS CONSTRUçõeS
apresenta a essênCia de morar em Florianópolis

Viver perto de tudo, com a natureza ao 
lado, para valorizar o mais importante: o 
tempo junto com a família e amigos. essa é 
a concepção do projeto D/Garden Residen-
ce Club, da Dimas Construções. 

O empreendimento lançado em outu-
bro, conta com 151 apartamentos de até 4 
suítes em meio aos 15.000 m² de área verde 
do Parque Linear, que tem ainda pistas de 
caminhada, praças, espaços infantis e con-
templativos para uso público da comunida-
de de Florianópolis. 

localIzaÇão e PRojeto
Com localização privilegiada no centro 

do Córrego Grande, bairro com excelentes 
opções de comércios e serviços - além de 
distâncias estratégicas de praias, faculdades, 
e do centro da cidade - o D/Garden tem no 
DNA a essência do Novo Urbanismo, em 
que o ideal é que as pessoas possam reali-
zar as atividades, sejam profissionais ou so-
ciais, num raio de até 10 km de suas casas. 

A área comum do condomínio, com 
ares de clube, terá espaços que vão além 
dos habituais, onde atividades do cotidia-
no das famílias poderão ser realizadas no 
próprio quintal de casa.

BUSIneSS centeR
espaço ideal para quem trabalha no re-

gime de home office, o business center, um 
ambiente inovador, solucionará a rotina de 
trabalho ou estudos dos moradores.

As piscinas, que serão aquecidas, integrarão a área central do 
empreendimento, onde bancos, lounges, gazebos, e uma Praça 
de Fogo serão ponto de interação entre moradores e visitantes. 

A prática de atividade física poderá ser realizada nas duas 
áreas fitness disponíveis, uma no formato tradicional de uma 
ampla academia com mais de 160m², e outra ligada à natureza, 
própria para exercícios ao ar livre. O D/Garden ainda oferecerá 
bicicletas para uso dos condôminos, de forma compartilhada, e 
estacionamento para as de propriedade dos moradores.

Para que todos os re-
cursos do projeto não 
encareçam o valor do 
condomínio, estratégias 
sustentáveis apoiam o pla-
nejamento do Residence 
Club. esta característica 
está presente em todos os 
empreendimentos Dimas 
Construções, mostrando 
a importância de aplicar 
o conceito de respeito ao 
meio ambiente. 

energia fotovoltaica será 
utilizada em parte da área 
comum que contará com 
lâmpadas de LeD, mais 
duráveis e econômicas. A 
piscina terá aquecimento 
solar e a água da chuva 
será reutilizada para regar 
os jardins e para limpeza 
das áreas comuns.

O condomínio ainda dis-
ponibilizará uma vaga para 
carregar carro elétrico. 
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D/Garden Residence Club. Incorporação registrada na Matrícula 136.974 do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis/SC. As unidades 
autônomas não serão fornecidas com mobiliário nem com decoração. A adoção de equivalência nos modelos, a alternativa de padrões e a opção 
de cores ou materiais de acabamento a serem utilizadas na obra, mesmo quando não declarados no memorial descritivo, são consideradas 
prerrogativas exclusivas da construtora. O que não constar expressamente no memorial descritivo, quer nas unidades autônomas, quer nas áreas 
comuns, não constitui obrigações da incorporadora em fornecer e/ou instalar, ocorrendo por conta dos condôminos. Imagens de carater ilustrativo.

VISITE SHOWROOM DE VENDAS NO LOCAL
Rua João Pio Duarte Silva, em frente ao Supermercado Imperatriz.

48 3381.3001   dimasconstrucoes.com.br/dgarden

Estar o tempo todo 
per to da natureza e 
poder fazer tudo a pé:
a essência do
D/Garden.

JUNTO AO
PARQUE LINEAR
C Ó R R E G O  G R A N D E
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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

( 4 8 )  3 2 4 4  0 7 2 0
( 4 8 )  9 9 1 6 9  4 8 8 0

w w w . c l i m a m e s a e b a n h o . c o m . b r

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.


