


Mais de 45 empreendimentos entregues na cidade

HÁ MAIS DE 45
ANOS PROJETANDO 
PARA UM NOVO 
ESTILO DE VIDA

Desde que surgiu, a Trena mantém seu 
compromisso com a qualidade de cada 
empreendimento e com o bem-estar de 
todos os clientes, da concepção até a 
entrega do produto final.

Por isso, estamos constantemente nos 
aprimorando para desenvolver propostas 
inovadoras e integradas com seu tempo 
e sua rotina. Mais do que praticidade 
e requinte, buscamos soluções únicas e 
ambientes que nunca saem de moda para 
agregar ao seu jeito de ser e de viver. 



IT’S
A NEW
BEGINNING



STUDIOSTUDIOSTUDIO

Versatilidade, modernidade, conforto, design
e lazer reunidos em um único empreendimento, 
que traz em seu cerne a proposta de ser tudo 
o que você precisa em um ambiente compacto 
e prático. Studios com alma jovem, espírito 
aventureiro e essência inovadora, seja para
morar, seja para investir. 

Aqui é você quem dita suas 
próprias tendências.

INIGUALÁVEL PARA MORAR, 
PERFEITO PARA INVESTIR

NASCE UM
NOVO CONCEITO 
DE APARTAMENTOS
STUDIO



A VIDA PULSA 
NO BAIRRO 
CRUZEIRO
De fácil acesso e próximo a alguns dos pontos 
mais icônicos da capital mineira, como a região da 
Savassi e o Mangabeiras, no bairro Cruzeiro, a vida 
se conecta com o que há de melhor em cultura, 
gastronomia, lazer e comodidades. Localizado na 
região Centro-Sul de Belo Horizonte, o bairro abriga 
uma grande variedade de bares, restaurantes, praças, 
parques, locais para a prática de esportes, como a 
Av. Bandeirantes, além da Universidade FUMEC e do 
tradicional Mercado Distrital do Cruzeiro. 



AQUI A CIDADE 
É UM CONVITE
PARA



RESIDENCIAIS 
E COMERCIAIS

OPÇÕES DE COBERTURA DUPLEX

LAZER SOB MEDIDA

SERVIÇOS
INOVADORES

CONDOMÍNIO
INTELIGENTE

ARMÁRIO INTELIGENTE PARA DELIVERY

ALTO
PADRÃO

35,6 37m2
,6A



TO

A área de lazer do Studio 
foi pensada para quem 
preza por um estilo de vida 
jovem e conectado com suas 
prioridades. Com espaços que 
se integram, complementam 
e redefinem o significado da 
palavra rotina, aqui tudo é um 
chamado para você viver a sua 
melhor fase todos os dias.

EXPANDA
SEUS SENTIDOS 
E EXPERIMENTE A 
ATMOSFERA DA 
INOVAÇÃO



ENJOY

ESPAÇO GOURMET

Os encontros entre amigos ganham um toque inspirador em um espaço 
gourmet especialmente desenvolvido para você celebrar o lado bom 
da vida. Relaxe, vá até a varanda, explore as possibilidades de ter 

vários ambientes à sua disposição e, claro, divirta-se!



ESPAÇO GOURMET



WHAT

PISCINA

Os verões nunca mais
serão os mesmos quando 

sua vida estiver cercada por 
tantas comodidades. Saia 

de casa e curta sua piscina 
a poucos passos de você. É 
um ambiente aconchegante 

e descolado para aproveitar 
sozinho ou em 

boa companhia.



SAUNA

Após um mergulho 
refrescante, nada 
melhor do que 
relaxar o corpo 
e a mente em 
um ambiente 
harmonizado com 
sauna e área de 
descanso para 
você recuperar o 
fôlego e repor as 
energias, seja  nos 
fins de semana, 
seja no agito da 
rotina. 

LIFE
IS NOW



YOU 
GOT IT 

ESPAÇO FITNESS

A lei da inércia é simples: um corpo em movimento tende a 
permanecer em movimento. E, quando você se mexe, toda 
a sua vida se mexe com você. Então, o melhor de tudo é 
poder aproveitar uma academia sem precisar sair de casa.



LAVANDERIA

Aqui você tem um ponto de recarga para veículos elétricos 
preparado para você contribuir para um planeta mais verde 
e fazer uma economia fundamental no seu dia a dia.

PERFECTLY

Esteja sempre um passo à frente das suas tarefas 
diárias. Uma lavanderia moderna, tecnológica e 
pay-per-use é tudo o que você precisa para deixar 
sua rotina organizada e nunca abandonar seu estilo.



A forma de trabalhar está mudando em 
alta velocidade. E quem sai na frente 
é quem se adapta primeiro. Um home 
office equipado, decorado e atraente vai 
revolucionar sua performance profissional. 
Afinal, produtividade não é sobre trabalhar 
mais, é sobre trabalhar melhor.

HOME OFFICE

IT’S ALL 
ABOUT WORKING



YOUR 
STYLE IS



Sua sala é 
uma extensão 
da sua vida. 
Portanto, 
escolha uma 
que completa 
você em todos 
os detalhes 
e lhe faça 
se sentir 
incrivelmente 
bem. 

SALA



SALA



QUARTO

Aqui dentro você pode deixar o mundo lá fora, porque sua única 
preocupação é descansar em um ambiente de design e conforto. 



COBERTURA

Na cobertura, você tem um refúgio particular. É só 
olhar ao seu redor para perceber que o caminho 

certo é este. Chegou a hora de aproveitar. 

LOOK 
OUTSIDE. 

THE SKY IS
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E agora pode ser uma 
realidade na sua vida. 
Com uma proposta 
mista, você também 
encontra, no Studio, 
unidades comerciais 
para montar seu 
escritório e ter a 
comodidade de viver 
perto de tudo o 
que você precisa. É 
verdade que aqui tudo 
gira ao seu redor. 
Mas, afinal, 
por que não?

O HOME 
OFFICE
NUNCA 
FOI TÃO
REALIDADE
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COBERTURA
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PLANTA PILOTIS



GARAGENS
1º SUBSOLO



GARAGENS
2º SUBSOLO



1 torre com
10 pavimentos

Paisagismo
diferenciado

36 unidades 3 unidades de 
cobertura duplex

33 studios 1 ou 2 vagas
de garagem

Disponibilidade
de vagas avulsas 1 elevador Espaço fitness Sauna com

descanso Piscina Espaço gourmet
com varanda



*S
em

 e
qu

ip
am

en
to

s

Home
office

Lavanderia
pay-per-use

Armário inteligente 
para delivery

App de gestão
do condomínio

Studios residenciais
ou comerciais 

Medidores
individuais de água, 

gás e energia

Aquecimento 
individual de
água a gás* 

 Infraestrutura para 
ar-condicionado* 

Fechadura 
inteligente 
controlada 
por App

CFTV nas áreas 
comuns e elevadores

 Portaria
virtual

Ponto de recarga 
para veículos 

elétricos*



Design de Interiores:

juliabelisario

Paisagismo:

pedronehring_paisagista

Construção e Realização:

trenaconstrutora

Arquitetura: 

torresmirandaarquitetura

Marketing Imobiliário:

300comunicacao



www. t r e n a c o n s t r u t o r a . c om . b r

T R E N ACON ST R U TO RA

As imagens desta peça publicitária são meramente ilustrativas, bem como os móveis, os equipamentos, os acessórios e o paisagismo. Os materiais de acabamento 
constantes no memorial descritivo anexo ao contrato prevalecem sobre essas ilustrações. Todo o mobiliário e equipamentos citados nos descritivos das áreas comuns 

deste material fazem parte do enxoval do empreendimento, que tem seu investimento rateado por todos os apartamentos. Incorporação registrada na matrícula 84.833, 
sob o protocolo 407.324 do Memorial de Incorporação no 2º Ofício de registro de Imóveis de Belo Horizonte, nos termos da lei nº 4.591/64. *A infraestrutura do ar-

condicionado, dos pontos de carga para veículos elétricos e aquecedores de água a gás não incluem equipamentos.
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