




SE SUA VIDA ESTÁ NO
CENTRO DE TUDO,
O FOCO É VIVER BEM.
Qualidade de vida. É o que todos procuramos, mas, para alcançá-la, dependemos de vários fatores. 

E todos esses fatores estão somados neste novo empreendimento da Graúna Construções.

O Spot Centro Residence é sinônimo de viver bem. Ótima e charmosa localização, no Jardins 

de Londrina. No centro, perto de tudo: farmácias, padarias, supermercados, restaurantes, escolas 

e faculdade. Um empreendimento completo, com ampla área de lazer, modernos, inteligentes e 

confortáveis apartamentos, 4 elevadores por andar, 6 opções de planta, com 2 e 3 quartos. Enfim, 

no Spot Centro Residence, você tem tudo o que precisa para alcançar a qualidade de vida que tanto 

deseja.

Já imaginou poder realizar suas tarefas diárias sem a necessidade de um carro? Aqui você pode. É 

mais vida. É mais qualidade: sua felicidade e a de sua família em foco.



LOCALIZAÇÃO

RUA SANtOS, ESQUINA 

COM MOSSORÓ





PORTARIA

Além de agregar valor e beleza à fachada, a 
moderna e sofisticada estrutura de serviços no 
térreo do Spot pode trazer inúmeros benefícios e 
vantagens a você.

SEGURANçA,
BELEzA E

VERSAtILIdAdE





ÁREA DE LAZER 
COmPLETA

MAIOR áREA dE 
LAzER dA CAtEGORIA 

NO CENtRO dE 
LONdRINA





O parque aquático do Spot Centro Residence tem tudo o que você precisa 
para relaxar e se refrescar após um cansativo dia de trabalho.

Morar aqui é como estar de férias. divirta-se com amigos e familiares em 
piscinas adulto, biribol e infantil, spa, deck molhado e deck solarium.

Além disso, possui uma sala de jogos completa, repleta de diversão inclusive 
para filhos adolescentes.

PARQUE
AQUÁTICO

Piscina Infantil

Imagens meramente ilustrativas. Consulte memorial descritivo e relação de equipamentos de decoração. 



Parque Aquático





dELICIE-SE COM
ESPAçOS FEItOS PARA 

SEUS MOMENtOS 
ESPECIAIS

CHURRASQUEIRAS
E GOURmETERIAS



Os almoços de domingo com a família e as comemorações com os 

amigos serão perfeitos. Os momentos únicos que vocês irão viver 

aqui ficarão guardados para sempre em suas memórias.

CHURRASQUEIRAS
E GOURmETERIAS

Varanda Gourmet Santos

Gourmeteria Mossoró

Churrasqueiras Externas

Imagens meramente ilustrativas. Consulte memorial descritivo e relação de equipamentos de decoração. 



Gourmeteria Santos





PLAYGROUND, 
BRINQUEDOTECA
E ESPAÇO TEEN

tRANQUILIdAdE PARA 
VOCê. dIVERSãO PARA 

SEUS FILhOS 



Seus filhos se sentirão no paraíso no playground, estar teen, jogos 

teen e na brinquedoteca do Spot. E você se sentirá no céu com a 

paz que este fato irá te proporcionar.

PLAYGROUND, 
BRINQUEDOTECA
E ESPAÇO TEEN

Playground

Imagens meramente ilustrativas. Consulte memorial descritivo e relação de equipamentos de decoração. 



Brinquedoteca

Espaço teen



PRAtICIdAdE, 
COMOdIdAdE

E MUItA ENERGIA 

ESPAÇO
FITNESS





ESPAÇO
FITNESS

Imagens meramente ilustrativas. Consulte memorial descritivo e relação de equipamentos de decoração. 



Com tantas tarefas em nosso dia a dia, encontrar tempo para cuidarmos 

de nós acaba se tornando uma tarefa difícil. Mas, com uma academia 

moderna e completa em casa, você tem tudo o que precisa para cuidar 

da sua saúde e da sua imagem.



LAUNDRY

Lavanderia completa com amplo espaço para a 

realização de tarefas domésticas.

FACILIdAdE E 
PRAtICIdAdE PARA O 

SEU dIA A dIA

Imagens meramente ilustrativas. Consulte memorial descritivo e relação de equipamentos de decoração. 





ESPAçO PRIVAtIVO
Mais que um apartamento incrível de 

se morar. Um lugar para ser feliz.

QUALIdAdE E 
FLExIBILIdAdE

Sacada com churrasqueira
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Living Ampliado



Living Sacada com 
churrasqueira

Cozinha 
integrada

3 dormitórios 
sendo 1 suíte

PLANTA TIPO 3

70,49 m2

ÁREA PRIVATIVA

6 OPçõES dE PLANtA

Imagens meramente ilustrativas. Sugestão de decoração. Espaço entregue conforme memorial descritivo.

118,75 m2

ÁREA TOTAL DE GARAGEm
1 VAGA



Living Sacada com 
churrasqueira

Cozinha 
fechada

3 dormitórios 
sendo 1 suíte

PLANTA TIPO 3

70,49 m2

ÁREA PRIVATIVA
118,75 m2

ÁREA TOTAL DE GARAGEm
1 VAGA



Living
ampliado

Sacada com 
churrasqueira

Cozinha 
integrada

2 dormitórios 
sendo 1 suíte

PLANTA TIPO 3

70,49 m2 118,75 m2

ÁREA PRIVATIVA ÁREA TOTAL

6 OPçõES dE PLANtA

Imagens meramente ilustrativas. Sugestão de decoração. Espaço entregue conforme memorial descritivo.

DE GARAGEm
1 VAGA



Living
ampliado

Sacada com 
churrasqueira

Cozinha 
fechada

2 dormitórios 
sendo 1 suíte

PLANTA TIPO 3

118,75 m2

ÁREA TOTAL
70,49 m2

ÁREA PRIVATIVA DE GARAGEm
1 VAGA



Living Sacada com 
churrasqueira

Cozinha 
integrada

2 dormitórios 
sendo 1 suíte

PLANTA TIPO 2

57,93 m2

ÁREA PRIVATIVA

6 OPçõES dE PLANtA

Imagens meramente ilustrativas. Sugestão de decoração. Espaço entregue conforme memorial descritivo.

100,15 m2

ÁREA TOTAL DE GARAGEm
1 VAGA



Living Sacada com 
churrasqueira

Cozinha 
fechada

2 dormitórios 
sendo 1 suíte

PLANTA TIPO 2

57,93 m2

ÁREA PRIVATIVA ÁREA TOTAL DE GARAGEm
100,15 m2 1 VAGA





Veneziana 
nas Janelas 
dos Quartos

DIFERENCIAIS SPOT

4 ElevadoresPiso Laminado

Aquecimento a 
Gás nos Banheiros 

e na Cozinha 

Baixo Custo de 
Condomínio

Localização 
Privilegiada

Lojas no 
térreo

Churrasqueira em 
todas as Opções 

de Planta

Infraestrutura 
para Instalação de 
Ar-condicionado 

Split

Medidores de 
água e Gás 
Individuais

Opção de 1 
ou 2 Vagas na 

Garagem

Lazer Entregue 
Equipado e 
decorado



dIFERENCIAIS 
GRAÚNA

E&D
Ambientes sociais entregues
equipados e decorados.

Plantas ModuFlex
Apartamentos com plantas
moduladas e flexíveis.

H.I.
Hidrômetro individual.

Economia
Condomínio com 
taxa reduzida.

G.I.
Gasômetro individual.

Obra on-line
Acompanhe a obra pela
internet em todas as etapas.

A Graúna Construções nasceu em 1995 para concretizar sonhos. Com sede em Londrina, no interior do 

Paraná, a empresa rapidamente tornou-se conhecida em todo o Brasil pela qualidade e a diversidade 

de suas obras.

Assim, a Graúna Construções alicerça sua trajetória de sucesso, inovando constantemente em 

matérias-primas e tecnologia, na qualificação de mão de obra e no cuidado com questões ambientais 

e de responsabilidade social. Credibilidade e eficiência que só uma sólida história poderia conquistar.

Graúna Construções. Com você no topo.

As imagens presentes neste catálogo são meramente ilustrativas. As perspectivas dos ambientes estão apresentadas como sugestão de 
decoração e não fazem parte do projeto original. O acabamento da área social e da área privativa será entregue conforme memorial descritivo.

GRAUNACONStRUCOES.COM.BR



NO CENTRO, PERTO DE TUDO



CENTRAL
DE VENDAS

R. Quintino Bocaiúva, 769

43 3322 5005
graunaconstrucoes.com.br

Projeto apto. decorado Móveis planejadosProjeto arquitetônico


