


















IMPLANTAÇÃO

Lotes Residenciais e Comerciais



é

SABE ONDE FICA ESSE
LINDO LOTEAMENTO?



é BEBEDOURO-SP
Na encantadora cidade de 



é
BEBEDOURO-SP



é





3 ÁREAS DE LAZER 
PARA TODA FAMÍLIA









SAÚDE
Para uma completa harmonia entre o corpo e a mente,

a correria do dia a dia pede cada vez mais atividades físicas. 

No loteamento residencial SETJARDIM - Bebedouro você terá 
academia ao ar livre, pista de caminhada, campo de 

futebol e quadra poliesportiva.











DIVERSÃO 
Já imaginou seu filho brincando a poucos passos de casa, 

tendo uma infância feliz e com muitas brincadeiras. 

O loteamento residencial SETJARDIM - Bebedouro também foi 

projetado para a diversão dos nossos pequenos com parque infantil 
e mesas de jogos em meio a uma linda paisagem, 

proporcionando tardes cheias de brincadeiras entre os amigos.







MUITO VERDE
Além de oferecer a área de lazer que você merece, o loteamento

residencial SETJARDIM - Bebedouro possui uma área verde 

com mais de 10 mil árvores, entre nativas e frutíferas. São 

1.600 árvores frutíferas com 30 tipos de frutas.

Possíveis espécies: acerola, ameixa, amora, araça, cabeludinha, cereja, fruta do conde, Jenipapo, goiaba, 
graviola, jabuticaba, jaracatiá, marolo, nêspera, pitanga, noni, pinha, manga, jaca, abiu, abacate, joão bolão, 

mamão, banana, laranja, limão seriguela, carambola, tamarindo.*

**Espécies a serem plantadas podem ser alteradas de acordo com a aprovação a ser obtida perante a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo-CETESB.







Sugestão de Projeto Sobrado Modelo 01



Sugestão de Projeto Sobrado Modelo 02



Fachada de Sugestão de Projeto Casa Térrea modelo 01



Sugestão de Projeto Casa Térrea modelo 01

Área construída 118m²



Fachada de Sugestão de Projeto Casa Térrea modelo 02



Sugestão de Projeto Casa Térrea modelo 02

Área construída 118m²



Fachada de Sugestão de Projeto Casa Térrea modelo 03



Sugestão de Projeto Casa Térrea modelo 03

Área construída 118,75m²



Ligue agora:

0800 878 7777
www.setjardim.com.br

é

*Loteamento Residencial “SetJardim” - Matrícula nº 36.331 - Registro nº R.12/36.331, do oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bebedouro/SP. Todas as imagens são meramente ilustrativas sujeitas a alterações sem aviso prévio. A vegetação que compõe o paisagismo 
retratado nas perspectivas são meramente ilustrativas e apresentam porte adulto. Impresso em junho/2018.


