
As áreas de metragem quadrada usadas neste folheto incluem as paredes exteriores que cercam a unidade e metade da parede de divisão que separa unidades e áreas sob o telhado, mas não dentro das paredes da unidade da varanda e da entrada coberta. Consulte 
a pesquisa incluída como um anexo ao prospecto para ver a metragem quadrada real das unidades. A metragem quadrada usada neste folheto é fornecida para que os compradores possam comparar a metragem quadrada sendo usada pelos vendedores em outras 
comunidades. Todas as dimensões são aproximadas e todas as plantas estão sujeitas a alterações pelo desenvolvedor sem aviso prévio. Todas as ilustrações são representações conceituais artísticas. Preços sujeitos a alterações.

PALM
at The Marquis 

Espaço de Estar

Sacada                  

TOTAL   

   

1,265 Sq. Ft. (118 M2)

73 Sq. Ft. (7 M2)

1,338 Sq. Ft. (125 M2)

2 QUARTOS • 2 BANHEIROS

N S

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Quarto 2 também disponível com 1 
cama queen-size no The Premiere



As áreas de metragem quadrada usadas neste folheto incluem as paredes exteriores que cercam a unidade e metade da parede de divisão que separa unidades e áreas sob o telhado, mas não dentro das paredes da unidade da varanda e da entrada coberta. Consulte 
a pesquisa incluída como um anexo ao prospecto para ver a metragem quadrada real das unidades. A metragem quadrada usada neste folheto é fornecida para que os compradores possam comparar a metragem quadrada sendo usada pelos vendedores em outras 
comunidades. Todas as dimensões são aproximadas e todas as plantas estão sujeitas a alterações pelo desenvolvedor sem aviso prévio. Todas as ilustrações são representações conceituais artísticas. Preços sujeitos a alterações.

BIRCH
at The Marquis 

Espaço de Estar

Sacada                  

TOTAL   

   

1,375 Sq. Ft. (128 M2)

73 Sq. Ft. (7 M2)

1,448 Sq. Ft. (135 M2)

N S

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2 QUARTOS • 2 BANHEIROS



As áreas de metragem quadrada usadas neste folheto incluem as paredes exteriores que cercam a unidade e metade da parede de divisão que separa unidades e áreas sob o telhado, mas não dentro das paredes da unidade da varanda e da entrada coberta. Consulte 
a pesquisa incluída como um anexo ao prospecto para ver a metragem quadrada real das unidades. A metragem quadrada usada neste folheto é fornecida para que os compradores possam comparar a metragem quadrada sendo usada pelos vendedores em outras 
comunidades. Todas as dimensões são aproximadas e todas as plantas estão sujeitas a alterações pelo desenvolvedor sem aviso prévio. Todas as ilustrações são representações conceituais artísticas. Preços sujeitos a alterações.

JASMINE
at The Marquis 

Espaço de Estar

Sacada                  

TOTAL   

   

1,396 Sq. Ft. (130 M2)

72 Sq. Ft. (7 M2)

1,468 Sq. Ft. (137 M2)

N S

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 QUARTOS • 2 BANHEIROS



As áreas de metragem quadrada usadas neste folheto incluem as paredes exteriores que cercam a unidade e metade da parede de divisão que separa unidades e áreas sob o telhado, mas não dentro das paredes da unidade da varanda e da entrada coberta. Consulte 
a pesquisa incluída como um anexo ao prospecto para ver a metragem quadrada real das unidades. A metragem quadrada usada neste folheto é fornecida para que os compradores possam comparar a metragem quadrada sendo usada pelos vendedores em outras 
comunidades. Todas as dimensões são aproximadas e todas as plantas estão sujeitas a alterações pelo desenvolvedor sem aviso prévio. Todas as ilustrações são representações conceituais artísticas. Preços sujeitos a alterações.

CYPRESS
at The Marquis 

Espaço de Estar

Sacada                  

TOTAL   

   

1,434 Sq. Ft. (133 M2)

70 Sq. Ft. (7 M2)

1,504 Sq. Ft. (140 M2)

N S

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2 QUARTOS • 2 BANHEIROS

Quarto 2 também disponível com 1 
cama queen-size no The Premiere



As áreas de metragem quadrada usadas neste folheto incluem as paredes exteriores que cercam a unidade e metade da parede de divisão que separa unidades e áreas sob o telhado, mas não dentro das paredes da unidade da varanda e da entrada coberta. Consulte 
a pesquisa incluída como um anexo ao prospecto para ver a metragem quadrada real das unidades. A metragem quadrada usada neste folheto é fornecida para que os compradores possam comparar a metragem quadrada sendo usada pelos vendedores em outras 
comunidades. Todas as dimensões são aproximadas e todas as plantas estão sujeitas a alterações pelo desenvolvedor sem aviso prévio. Todas as ilustrações são representações conceituais artísticas. Preços sujeitos a alterações.

SABLE
at The Marquis 

Espaço de Estar

Sacada                  

TOTAL   

   

1,544 Sq. Ft. (143 M2)

70 Sq. Ft. (7 M2)

1,614 Sq. Ft. (150 M2)

N S

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3 QUARTOS • 3 BANHEIROS


