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Empreendimento -  Laken Gramado

 O projeto, assinado pelo renomado arquiteto Rudy Fork, 
apresentando caráter inovador,  que alia o estilo rústico e aconchegante  
da Serra Gaúcha com um quê moderno e cosmopolita internacional. 
São 15 hectares com apenas 65 lotes de até 1.300m² e um edifício 
de três andares, todo envidraçado com elevador panorâmico. O 
edifício conta com somente seis apartamentos de até 312 m², com 
três amplas suítes, lareira, vidros duplos, calefação e churrasqueira. 
Para quem não pensa em construir, a opção perfeita para desfrutar 
o que o Laken oferece. 
 

A MÃE NATUREZA 
MORA AQUI.

RESPIRE FUNDO.

 A Revista Onne foi a Gramado e conheceu de perto toda a 
natureza exuberante do Laken Gramado, um espaço convidativo 
ao bem-viver.  A menos de cinco minutos do centro da cidade 
serrana, o condomínio fechado reúne 23.000 m2 de mata nativa 
preservada, bosques, jardins integrados e um lago artificial de 
mais de 16.000 m2 de águas translúcidas e calmas. Com todo 
este entorno é fácil esquecer as preocupações.

Imagem obtida no local

Vista de uma casa do condomínio
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Imagem obtida no local na nevasca de 27 de agosto de 2013.

Pensando nos detalhes, a infraestrutura é completa com sistema 
de segurança e vigilância 24 horas, clube com salão de festas, salão 
de jogos, espaço kids, espaço gourmet, espaço wine house, espaço 
fitness, piscina térmica com raia para natação e quadra de tênis 
coberta, além de serviço opcional de arrumadeiras. Toda a área 
comum e os serviços foram criados para garantir o bem-estar dos 
condôminos. Outro destaque do projeto fica por conta da rede 
elétrica com cabeamento subterrâneo em todo o empreendimento.
 As vistas são espetaculares de qualquer ponto do condomínio, 
garantido pela natureza e somado ao paisagismo de Toni Backes. 
Para aproveitar todo o espaço junto ao verde, foi criado um 
trajeto de circulação com aproximadamente 16 m de largura e 
pavimentação asfáltica. Com uma taxa de ocupação baixa para a 
preservação do verde, a opulência da mata nativa é um dos pontos 
altos. O empreendimento está em fase de execução das obras de 
infraestrutura, comercializando os lotes e apartamentos em pré-
lançamento. Um convite irrecusável para relaxar, aproveitar e respirar 
fundo o ano todo.

www.laken.com.br

Imagem obtida no local

Club House

“AS VISTAS SÃO ESPETACULARES DE 
QUALQUER PONTO DO CONDOMÍNIO”
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