
O novo lançamento da CNA. 
Perfeição em cada detalhe.

ITAPEMA /SC



“Se existe uma forma de fazer 
melhor, é nela que vamos nos 
inspirar. Sempre.”

Dedicação está no nosso DNA. 





Apartamentos de frente para o mar em 
uma das cidades com a maior 
valorização imobiliária do Brasil.

ITAPEMA /SC



Somos a nossa própria 
superação a cada 

novo projeto.“ “



A força e a dedicação 
traduzidas no valor e 

na perfeição dos nossos 
empreendimentos.

“ “



Dedicação, é isso 
que nos move.“

“



Somos uma conexão 
única com nossos clientes.“

“



Surpreender sempre. 
Com personalidade e 

sofisticação, criamos de 
forma genuína histórias 

únicas, resultado da 
dedicação de quem 
constrói com amor.

“ “



A nossa trajetória é traduzida na credibilidade e solidez 

que conquistamos no mercado, e no atendimento es-

pecial e personalizado que disponibilizamos aos nossos 

clientes. “Nosso diferencial se encontra no requinte do 

Fino Acabamento que oferecemos nos nossos em-

preendimentos”, afirma o diretor e proprietário Candido 

Norberto Antonioli.

Nossos empreendimentos são construídos utilizando 

suprimentos da mais alta qualidade e avançados crité-

rios técnicos. É através de uma mão de obra de quali-

dade que entregamos excelência em cada um deles.

O Fino Acabamento da CNA significa dedicação em 

cada etapa da obra, desde a concepção do projeto até 

o mais minucioso detalhe. Cuidado, este, que resulta 

em uma conexão única entre nós e nossos clientes. 

Construímos empreendimentos que proporcionam 

uma experiência de vida exclusiva, sofisticada e mere-

cida. É por isso que nossos produtos são diferentes e 

vão muito além da construção de um apartamento.

O Fino acabamento que 
faz toda a diferença



Um novo empreendimento 
em Itapema/SC, que extrai 
toda a sofisticação que só o 
Fino Acabamento consegue 

proporcionar, com as 
tecnologias construtivas mais 

avançadas da atualidade.
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Apartamentos e residências suspensas com 4 e 5 suítes

Áreas privativas de 250m2 a 375m2

3 e 4 vagas na garagem

Vagas de garagem para visitantes

Exclusividade e privacidade com poucas unidades 
habitacionais no condomínio

Apartamentos de frente para o mar

2.000m2 de área de lazer frente mar

Entrada exclusiva banhista com acesso aos Hobby Box

Hall de entrada com pé direito duplo e portaria

Arquitetura neoclássica com o 
DNA da CNA Fino Acabamento

RUA 283, FRENTE À ORLA MARÍTIMA 
MEIA PRAIA, ITAPEMA/SC



O empreendimento

2 Halls de entrada, sendo 1 social e 1 exclusivo para banhistas
 
Hall de entrada social com pé-direito duplo, paredes revestidas 
em madeira nobre com molduras e mãos francesas entalhadas 
artesanalmente, mármores importados, decorado, mobiliado, 
sonorizado e climatizado
 
Portaria no hall de entrada social (infraestrutura)
 
Hall de entrada de banhista com infraestrutura para portaria, 
convenience store, lavabos, hobby box e lava-pés 
 
Louçarias do salão de festas filetadas a ouro, cristais e talheres de 
alta qualidade
 
Mobiliário do hall de entrada e da área de lazer com a qualidade e a 
sofisticação dos produtos Sierra Móveis e Saccaro
 
Tapetes, rodapés e tabeiras de mármores importados aplicados 
nos halls de entrada e halls dos pavimentos de apartamentos

Piso do Salão de Festas em madeira Peroba Mica e mármore
 
Hall de pavimento dos apartamentos com aplicação de papel de 
parede ou boiserie
 
Porta do hall de entrada em estilo neoclássico, produzida de forma 
artesanal em aço forjado ou alumínio
 
Portão de acesso as garagens com eclusa
 
Vagas de garagem para visitantes
 
4 elevadores: 1 social, 1 de serviço, 1 para acesso a entrada de 
banhistas e 1 de emergência. Todos de alta velocidade, sendo o 
social e o de serviço com cabine em aço escovado ou revestida 
em madeira nobre e com ar condicionado
 
Área de lazer decorada, mobiliada, equipada, climatizada e 
sonorizada
 
Salão de festas com lounge, cozinha, decorado, mobiliado, 
sonorizado, climatizado, equipado com eletros, louçaria filetada a 
ouro, cristais, com churrasqueira a gás ou carvão, adega, chopeira 
torre, Smart TV e cafeteira Nespresso
 
Bistrô decorado, mobiliado, climatizado, sonorizado e com cozinha 
equipada
 
Espaço Gourmet de frente para a piscina, decorado, mobiliado, 
sonorizado, climatizado, com churrasqueira char-broil, chopeira 
torre e Smart TV 

Salão de Jogos decorado, mobiliado, sonorizado, climatizado, com 
mesa de sinuca, carteado, poker e com cozinha gourmet equipada
 
Beauty Space sonorizado, climatizado, equipado para manicure, 
pedicure e cabelo
 
Piscina externa adulto e infantil aquecidas e com tratamento por 
ozônio

Terraço com boulevard, bangalôs e praça de fogo e fire pit
 
Piscina interna aquecida, com desumidificador e com tratamento 
por ozônio
 

2 Spas Jacuzzi 
 
Sala de massagem sonorizada, climatizada e equipada com maca 
e lavatório
 
Academia climatizada, sonorizada, com Smart TV e equipadas 
com Technogym ou LifeFitness
 
Playground externo
 
Mini quadra poliesportiva
 
Espaço pet
 
Espaço Kids decorado, climatizado, mobiliado e sonorizado
 
Sauna seca e úmida
 
Sala/escritório para apoio à gestão do condomínio
 
Espaço para funcionários do condomínio dotado de refeitório, 
vestiário, banheiros e área de serviço
 
Gerador de energia
 
Tomada para carregamento de veículos híbridos e elétricos, sendo 
1 tomada por apartamento
 
Água do reservatório purificada pelo sistema de ozônio (O3)
 
Revestimento externo das fachadas totalmente em pastilha
 
Portais dos elevadores de passageiros em mármores importados
 
Garagem com piso cerâmico ou diamantado e vagas privativas
 
Esquadrias em alumínio
 
Janelas das suítes com persianas integradas, automatizadas e 
acústicas (vidro laminado duplo)
 
Vidros tonalizados
 
Antena parabólica e local coletiva
 
Vídeo porteiro com sistema IP de última geração
 
Circuito interno de monitoramento com gravação (CFTV)
 
Sensores de presença nas áreas comuns
 
Instalações elétricas Siemens ou Pial Legrand

Instalações hidro sanitárias Tigre ou Amanco
 
Metais Docol ou Deca
 
Disponibilidade de fibra óptica para internet
 
Arquitetura neoclássica
 
DNA CNA Fino Acabamento





Exclusividade e 
privacidade com poucas 
unidades habitacionais 
no condomínio.









Revestimento externo das 
fachadas totalmente em pastilha



Hall de entrada social com pé-
direito duplo, paredes revestidas 
em madeira nobre com molduras 
e mãos francesas entalhadas 
artesanalmente, mármores 
importados, decorado, mobiliado, 
sonorizado e climatizado









Áreas de Lazer



Lazer

L1

Mini Quadra Poliesportiva

Piscina externa aquecida

Piscina interna aquecida

Playground

Espaço Kids

Spas

Sauna Úmida

Sauna Seca

Jardim de Inverno com praça de fogo

Bistrô

Bar e Espaço Gourmet

Firepit

Boulevard com firepit
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Lazer

L2

Academia completa Lifefitness ou Technogym

Beauty Space

Salão de Festas

Sala de Jogos

Recepção para salão de festas

Banheiros

Bar

Lounge

Cozinha
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Piscina externa adulto e infantil 
aquecidas e com tratamento por 
ozônio

Piscina 
externa



Terraço com boulevard, 
bangalôs e praça de fogo e 
fire pit







Piscina interna aquecida, 
com desumidificador e com 
tratamento por ozônio

Piscina 
interna



Galeria do hall do salão de 
festa decorado com requinte e 
sofisticação.

Salão
de festas





Golden Bar completamente 
equipado



Salão de festas com lounge, 
cozinha, decorado, mobiliado, 
sonorizado, climatizado, equipado 
com eletros, louçaria filetada a 
ouro, cristais, com churrasqueira 
a gás ou carvão, adega, chopeira 
torre, Smart TV e cafeteira 
Nespresso



Bistrô





Bistrô decorado, mobiliado, 
climatizado, sonorizado e com 
cozinha equipada



Espaço
Gourmet





Espaço Gourmet de frente para 
a piscina, decorado, mobiliado, 
sonorizado, climatizado, com 
churrasqueira char-broil, chopeira 
torre e Smart TV 



Espaço
Kids





Academia







Sauna
Seca e Úmida





Sala de
Massagem



Beauty
Space



Sala 
de jogos







Plantas



Os apartamentos e 
residências suspensas

Apartamentos e Residências Suspensas com áreas privativas de 
aproximadamente 200m2 a 375m2 de frente para o mar, na orla 
marítima de Meia Praia, Itapema/SC
 
Vista privilegiada de toda a orla marítima
 
Apartamentos com 4 e 5 suítes
 
Banheiros das suítes master com banheira e bacio separado 

4 e 3 vagas na garagem
 
Lavabo
 
Cozinha
 
Área de serviço
 
Living
 
Sacadas com opções aberta e integrada de frente para o mar
 
Churrasqueira
 
Área técnica para climatização
 
Piso de porcelanato nacional em grande formato
 
Paredes com acabamento de superfície padrão superior
 
Gesso em todos os ambientes
 
Isolamento acústico dos andares com manta
 

Infraestrutura para água quente com acionamento monocomando 
nos chuveiros
 
Infraestrutura para ar-condicionado tipo Split
 
Infraestrutura para automação de imagem, iluminação, persiana e 
som
 
Infraestrutura para TV a cabo, internet e telefone
 
Infraestrutura para aspiração central
 
Fechadura da porta de acesso aos apartamentos do tipo eletrônica 
com biometria ou senha
 
Infraestrutura para desembaçador de espelho e toalheiro aquecido 
nos banheiros das suítes
 
Medidores de água, gás e luz individuais
 
Gás central
 
Portas com acabamento em laca acetinada branca com ferragens 
de aço inox
 
Rodapés em poliestireno com altura de 25cm na área social
 
Banheiros com revestimento das paredes em porcelanato e bacios 
com acionamento “dual flush”

Todo o requinte e sofisticação com o DNA da CNA Fino 
Acabamento



PLANTA TIPO 01

Apartamento Tipo
8º ao 20º Andar



PLANTA 14

Apartamento Tipo 21º Andar



PLANTA 15

Apartamento Tipo 22º Andar 



PLANTA 16

Apartamento Tipo 23º Andar 



PLANTA 17

Apartamento Tipo 24º Andar 



PLANTA 18

Apartamento Tipo 25º Andar 



PLANTA 19

Apartamento Tipo 26º Andar



PLANTA 20

Apartamento Tipo 27º Andar



PLANTA 21

Apartamento Tipo 28º Andar



PLANTA 22

Apartamento Tipo 29º Andar 



PLANTA 23

Apartamento Tipo 30º Andar



PLANTA 24

Apartamento Tipo 31º Andar 



PLANTA 25

Apartamento Tipo 32º Andar 



PLANTA 26

Apartamento Tipo 33º Andar  



PLANTA 27 / Duplex Inferior

Apartamento Tipo 34º Andar 



PLANTA 28 / Duplex Superior

Apartamento Tipo 35º Andar 



*Conforme a Lei Federal nº 4.591/64, o empreendimento somente será oferecido à venda e comercializado após o devido Registro da Incorporação no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca, não havendo responsabilidade alguma da Construtora por anúncios de terceiros. As Imagens são meramente ilustrativas, assim como o mobiliário constante nas referi-
das imagens, não sendo parte integrante do imóvel, mas respeitando sempre seu memorial descritivo.

Procure seu corretor e conheça mais esse produto Fino 
Acabamento da CNA Construtora.

ITAPEMA /SC


