


O SEU DESIGN STAY 
EM MOEMA

Em meio à tendência mundial dos espaços compactos 

e charmosos, a Camargo Corrêa Desenvolvimento 

Imobiliário desponta com um novo conceito em 

Moema, bairro que também é referência inquestionável 

em qualidade de vida, mobilidade e serviços: D.STAY 

Ibirapuera. D de design. D de diferenciado. 



ENTRE O METRÔ E O SHOPPING. A MINUTOS DO AEROPORTO.

S T U D I O S 

25 A  45  M2  

UM CONCEITO 
QUE VEIO 
PARA FICAR.



MOEMA.
MOBILIDADE 
QUE APROXIMA. 
DIVERSIDADE 
QUE INSPIRA.

Parque do Ibirapuera



Estação de Metrô Eucaliptos Gastronomia e cultura

Aeroporto de CongonhasShopping Ibirapuera

Av. Rubem Berta Parque do Ibirapuera

Rua Normandia Parque Ibirapuera

No lado nobre de Moema, a região 

onde a natureza se conecta aos bons 

negócios e se integra à boa gastronomia, 

diversão e entretenimento. Localizado 

na Rua Iraí, entre o metrô Eucaliptos e o 

Shopping Ibirapuera, o empreendimento 

está a minutos do Parque Ibirapuera 

e do Aeroporto de Congonhas.  

Sua geografia plana se traduz em 

mobilidade sustentável que se confirma 

com as diversas opções de transporte 

público e ciclovias. Um lugar que 

atrai valorização.

 2 min. do Shopping Ibirapuera 

6 min. do Aeroporto de Congonhas 

 7 min. da Estação de Metrô Eucaliptos

10 min. do Parque do Ibirapuera



DESENHADO 
PARA 
CONQUISTAR.

TERRENO: 1.014,26 m²

TORRE ÚNICA

Unidades studios de 25 a 29 m²

Unidades studios de 34 m²

Unidades studios de 41 m²

Unidades studios de 45 m²

LAZER E SERVIÇOS

- Guarita com controle de acesso

- Hall social com lavabo

- Maleiro

- Sala de concierge

- Fitness 

- Lavanderia coletiva

- Coworking

Arquitetura: Itamar Berezin

Paisagismo: Embyá 

paisagens e ecossistemas

Interiores: Camila Klein



Perspectiva artística da portaria



O DESIGN EM TUDO: 
NO LAZER E 
NOS SERVIÇOS.

Perspectiva artística do hall



SOFISTICAÇÃO 
NO LAZER E 
NOS SERVIÇOS.

Perspectiva artística do coworking



A ROTINA DIÁRIA 
EM ALTO ESTILO.

Perspectiva artística da lavanderia lounge



O DESIGN FEITO 
PARA O BEM-ESTAR. 

Perspectiva artística do fitness



A elegância do design em uma arquitetura feita para acolher e surpreender. No lazer e nos serviços, formas que vão além da função.

A supremacia da estética voltada para o bom-gosto e o bem-estar. Tudo isso em um só lugar.

ESPAÇOS PERFEITOS 
PARA INVESTIR, 
PARA FICAR.



PENSADO 
PARA ATRAIR. 
DESENHADO 
PARA CONQUISTAR.

O conforto como prioridade de um projeto que integra 

os ambientes para ampliar o espaço e trazer ventilação 

e luminosidade. No D.STAY Ibirapuera tudo respira 

modernidade com liberdade.



STUDIO

25 M2 

*Móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e elementos de decoração não fazem parte do contrato de 
compra e venda da unidade. Louças, metais e revestimentos cerâmicos serão entregues conforme 

memorial descritivo. As medidas são em metros, de face a face das paredes acabadas.

Infraestrutura para 
ar-condicionado com 
rede frigorígena e 
condensadora entregue 

Caixilho acústico

Unidade entregue 
com forro

Layout inteligente

Torneira com misturador
(água quente e fria)

Fechadura 
eletrônica instalada 

Ponto para 
cooktop elétricoTorneira com misturador

(água quente e fria)

Chuveiro a gás
(aquecimento central) 



STUDIO

25 M2 

*Móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e elementos de decoração não fazem parte do contrato de 
compra e venda da unidade. Louças, metais e revestimentos cerâmicos serão entregues conforme 

memorial descritivo. As medidas são em metros, de face a face das paredes acabadas.

Infraestrutura para 
ar-condicionado com 
rede frigorígena e 
condensadora entregue 

Caixilho acústico

Unidade entregue 
com forro

Layout inteligente

Torneira com misturador
(água quente e fria)

Fechadura 
eletrônica instalada 

Ponto para 
cooktop elétricoTorneira com misturador

(água quente e fria)

Chuveiro a gás
(aquecimento central) 



STUDIO

34 M2 
Infraestrutura para 
ar-condicionado com 
rede frigorígena e 
condensadora entregue

Fechadura 
eletrônica instalada

Caixilho acústico

Ponto para
cooktop elétrico

Torneira com misturador
(água quente e fria)

Torneira com misturador
(água quente e fria)

Chuveiro a gás
(aquecimento central) 

Layout inteligente

Unidade entregue 
com forro

*Móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e elementos de decoração não fazem parte do contrato de 
compra e venda da unidade. Louças, metais e revestimentos cerâmicos serão entregues conforme 

memorial descritivo. As medidas são em metros, de face a face das paredes acabadas.



Perspectiva artística do studio de 34 m2 



STUDIO

41 M2 

*Móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e elementos de decoração não fazem parte do contrato de 
compra e venda da unidade. Louças, metais e revestimentos cerâmicos serão entregues conforme 

memorial descritivo. As medidas são em metros, de face a face das paredes acabadas.

Fechadura 
eletrônica 
instalada

Caixilho acústico

Ponto para 
cooktop elétrico

Torneira com misturador
(água quente e fria)

Torneira com misturador
(água quente e fria)

Chuveiro a gás
(aquecimento central) 

Layout inteligente

Infraestrutura para 
ar-condicionado com 
rede frigorígena e 
condensadora entregue 

Unidade entregue 
com forro



CADA DETALHE É UMA PEQUENA PARTE DESTE 
PROJETO QUE NASCEU PARA SER COMPLETO.

SEGURANÇA
Fechadura eletrônica instalada

TRANQUILIDADE 
Caixilho acústico

CONFORTO 
Torneiras com misturador (água quente e fria)

CLIMATIZAÇÃO 
Infraestrutura completa para ar-condicionado 
com rede frigorígena e condensadora entregue

BEM-ESTAR 
Chuveiro a gás (aquecimento central)



24 ANOS DE EXPERIÊNCIA.

72 EMPREENDIMENTOS LANÇADOS.

R$ 12 BILHÕES DE VGV LANÇADOS.

R$ 1,2  MILHÃO DE M2 CONSTRUÍDOS.

EXPERIÊNCIA, SOLIDEZ 
E EMPREENDIMENTOS ICÔNICOS.
ESSE É O DNA DA NOSSA TRAJETÓRIA.

Grand Panamby, São Paulo-SP 1.300, Jurupis, São Paulo-SP Jurubatuba Empresarial, São Paulo-SP



CCDI 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.336, 9º andar, Pinheiros, São Paulo-SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.458.670/0001-60. Projeto aprovado na PMSP sob Alvará de 
Aprovação de Edificação Nova nº 2018/16369-00, de 21 de setembro de 2018, e incorporação imobiliária registrada em 28 de maio de 2019, sob R.01 da matrícula nº 229.754 do 14º Cartório de Registro de Imóveis da Capital. Imagens e perspectivas 
são meramente ilustrativas, podendo sofrer alteração sem aviso prévio. MODELO ILUSTRATIVO DE OPÇÃO DE DECORAÇÃO PARA O CLIENTE E NÃO ESTÁ PREVISTA DURANTE AS OBRAS. CAMARGO CORRÊA DES. IMOB. - CRECI: 15796-J. 
COMERCIALIZAÇÃO: CCDI VENDAS IMOBILIÁRIAS LTDA. - CRECI: 22403-J. *Distância medida pelo Google.

AVENIDA IRAÍ,  205 - MOEMA

Realização e Intermediação:


