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RESPIRE FUNDO.

Aqui tem ar puro e natureza por todos os lados.
A vida agitada vai ficar do lado de fora.
As crianças vão correr e brincar com liberdade.
Você vai ter um lugar para relaxar e se inspirar
Respire fundo, porque o charme e o requinte do Laken são de tirar o fôlego.

Imagem do local.
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Imagem meramente ilustrativa.

PARA QUEM GOSTA DE APROVEITAR
O QUE A VIDA TEM DE MELHOR.
O clima europeu de Gramado não está só nas baixas temperaturas do inverno.
Está no astral das pessoas, na gastronomia, no movimento dos turistas,
na organização urbana, no agito requintado de bares e restaurantes, no brilho
do Natal Luz e do Festival de Cinema.

Este clima europeu vai ficar ainda mais em evidência com o Laken, que tem
seu nome inspirado na região suíça de Interlaken, cercada por montanhas
e lagos, uma das mais charmosas da Europa.

Localizado a menos de 4 km da Praça Central de Gramado, a 2 km do pórtico
da cidade e a menos de 3km do Snowland, com acesso direto pela RS 235,
o condomínio é perfeito para quem quer ter um recanto para relaxar em
meio à natureza, sem abrir mão de curtir todas as atrações da Serra.
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Imagem do local.

NO LAKEN, A NATUREZA
TEM PAPEL PRINCIPAL.
São mais de 23.000m² de mata nativa preservada, além
de bosques, jardins integrados e um lago artificial de mais
de 16.000m² de águas límpidas e tranquilas.

Imagem do local.
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Gramado tem uma atmosfera única
e encantadora a cada estação do ano
com destaque para o charme do seu
inverno. Desfrute com a família esses
momentos inesquecíveis, curtindo
o requinte e a beleza do Laken.

Imagem do local.

Imagem do local na nevasca de 27 de agosto de 2013.
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NATUREZA E REQUINTE EM CADA DETALHE.

Com projeto assinado pelo escritório Fork.Projetos, liderado pelo arquiteto uruguaio Rudy Fork,
o Laken combina o estilo rústico da Serra Gaúcha com o charme moderno e cosmopolita de
referências internacionais. Tudo isso totalmente integrado ao cenário deslumbrante da natureza
nativa e somado ao projeto paisagístico de Toni Backes, que garante vistas espetaculares
de qualquer ponto do condomínio.

Imagem ilustrativa do condomínio vista do lote A2.
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Imagem do local.

UM PROJETO INSPIRADOR.
Em área de topografia marcante, localizada junto a um dos principais acessos de Gramado e próxima ao

O clube e a área esportiva foram pensados de forma que se possa oferecer a melhor relação entre comodidade

centro da cidade, nos foi colocado o desafio de projetar um empreendimento diferenciado. Em uma área de 15

e racionalidade, para atender de maneira adequada as necessidades dos condôminos, além de ser o ponto

hectares, a existência de uma intensa e rica área verde com vegetação de porte, visuais longos e a atmosfera

culminante do passeio em volta do lago. As instalações técnicas, em sua maioria subterrâneas, bem

característica das paisagens serranas foi determinante para o lançamento do projeto do condomínio ao redor

como as calçadas com tratamento paisagístico, reforçam o aspecto bucólico do condomínio, e acentuam

de um lago existente, cuja expressão reflete a integração do projeto com a natureza.

a paisagem local que caracteriza o Laken. Os cuidados no projeto, em soluções técnicas que minimizem
movimentos de terras, as coberturas vegetais naturais dos lotes e áreas verdes, as pavimentações com
baixa manutenção, a iluminação artificial com características de parque, são fatores projetados para

Baseado na premissa de empreendimento diferenciado, o conceito do condomínio surgiu a partir do equilíbrio

destacarem a paisagem natural, e desta forma permitem prever um baixo custo condominial, mantendo

entre a quantidade e o tamanho dos lotes em relação às áreas verdes. Assim foi elaborado o projeto urbanístico

uma excelente relação custo/benefício no empreendimento.

de apenas 65 lotes com áreas que variam de 800m² até 1.300m². As características da topografia foram
exploradas ao máximo, de forma que a maioria dos lotes possa ter vista para o lago, e ao mesmo tempo sejam
cercados pela abundante vegetação que cria um cenário surpreendente em cada canto do empreendimento.
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“Acreditamos que o Laken será um marco entre os condomínios na cidade de Gramado.” - arquiteto Rudy Fork
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RELAXE E APROVEITE.

Os problemas e as preocupações não entram no Laken. O sistema de
segurança, combinado com as áreas de lazer e os serviços oferecidos, garantem
uma infraestrutura completa para você curtir tranquilamente cada momento.

Imagem ilustrativa do pórtico.

PÓRTICO COM PORTARIA 24H
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SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 24H

ZELADORIA

JARDINAGEM

SERVIÇO OPCIONAL DE ARRUMADEIRAS
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VOCÊ ESCOLHE: NÃO FAZER
NADA OU FAZER TUDO.

O Laken tem opções para todos os seus momentos de lazer.

Imagem ilustrativa vista do lote G1
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Imagem do local.

LAGO ARTIFICIAL COM MAIS DE 16.000M² DE ÁGUAS LÍMPIDAS E TRANQUILAS
PISTA DE CORRIDA E CAMINHADA AO REDOR DO LAGO COM PERÍMETRO DE 750M
DECK DE MADEIRA AO LONGO DA BARRAGEM COM 150M
TRAPICHE
PESCA ESPORTIVA DE DOURADO, BLACKBASS E OUTROS
VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇADAS COM 4M DE LARGURA
ILUMINAÇÃO COM CABEAMENTO SUBTERRÂNEO EM TODAS AS VIAS

Imagem do local.
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Imagem ilustrativa do Club House.

CLUB HOUSE
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SALÃO DE JOGOS

Imagem ilustrativa do espaço fitness.

ESPAÇO KIDS
PISCINA TÉRMICA COM
RAIA PARA NATAÇÃO
QUADRA DE TÊNIS COBERTA
SALÃO DE FESTAS
SALÃO DE JOGOS
WINE HOUSE
ESPAÇO FITNESS
Imagem meramente ilustrativa.

Imagem ilustrativa da piscina.
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Imagem meramente ilustrativa.

ESPAÇO GOURMET
Um lugar perfeito para reunir os amigos e
preparar delícias com temperos da horta local,
aproveitando toda a infraestrutura do Club House.

Imagem meramente ilustrativa.

Imagem ilustrativa do espaço gourmet.
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LOTES

São 65 amplos lotes residenciais de aproximadamente 1.000m² cada.
O projeto contemplou o dobro da metragem de passeio exigido pelo Município para priorizar a sua privacidade.
Você vai estar sempre cercado por verde, com total privacidade e muita tranquilidade.

Imagem ilustrativa vista do lote M4.
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01

Pórtico

07

Vias com pavimentação asfáltica
e calçadas com 4m de largura

02

Pista de passeio de 750m

08

Espelho de d’água artificial

03

Campinho de futebol

09

Trapiche

04

Quadra de tênis coberta

10

Apartamentos

05

Deck à beira do lago

11

Iluminação com cabeamento
subtêrraneo em todas as vias

06

Club house

12

Área de Preservação Permanente
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Imagem ilustrativa do prédio de apartamentos.

APARTAMENTOS

Outro diferencial do condomínio, é que, além dos lotes, o projeto também inclui um prédio de 3 andares,
todo envidraçado, com 2 apartamentos por andar e vista deslumbrante de todos eles.
Uma opção para quem não pensa em construir mas quer desfrutar do conforto e da infraestrutura que o
Laken oferece.
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Imagem ilustrativa do living do apartamento.

Imagem ilustrativa da cozinha e sala de jantar do apartamento

Planta baixa do apartamento 302

Aptos. térreo: de 288 m² e 313 m²
Aptos. 2º e 3º andares: 266 m² com 3 suítes e vista privilegiada

Imagem ilustrativa da suíte do apartamentos.

ELEVADOR PANORÂMICO

SACADA

CALEFAÇÃO

LAREIRA

VIDROS DUPLOS (com isolamento

ESPAÇO FITNESS

térmico e acústico e anti-embassante)

ESPAÇO GOURMET
CHURRASQUEIRA
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FICHA TÉCNICA
Realização: GRM Empreendimentos Imobiliários LTDA.
Arquitetura e urbanismo: Fork.projetos
Projeto do prédio: Márcio Sorgetz, Gretta Wenzel
Projeto paisagístico: Toni Backes
Consultoria ambiental: Vitória Consultoria Ambiental e
Seiva Engenharia e Meio Ambiente
Área do terreno: 151.076.16m²
Área de lotes: 68.739,09m²
Área de preservação permanente: 23.104.14m²
Área do lago: 16.842.01m²
Área verde: 9.180m²

Imagem do local.
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REALIZAÇÃO:

Paisagismo:

Arquitetura e urbanismo:

Consultoria Ambiental:

Comercialização:

www.laken.com.br
Plantão de vendas no local e
nas imobiliárias credenciadas.

lakengramado

lakengramado

VISITE O PLANTÃO DE VENDAS: RS 235 - nº 31.001 – Gramado - RS
Fones: 54 3286.6000 - 54 8445.0001 / 8445.0002
Empreendimento com o Registro de Incorporação averbado na matrícula nº 22.302, R-7, sob protocolo nº 51.158, no Registro de Imóveis de Gramado/RS.
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