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A menos de cinco minutos do centro 
da cidade, o Laken Gramado é um 
convite ao bem-estar e à qualidade de 
vida. O Condomínio Fechado reúne 
23 mil m² de mata nativa preservada, 
bosques, jardins integrados e um lago 
artificial de mais de 16 mil m², com 
dimensões semelhantes ao Lago Negro. 
Tipicamente europeu. O arquiteto Rudy 
Fork é o responsável pelo projeto, onde 
esbanjou inovação sem perder o caráter 
típico gramadense. O resultado é um 
empreendimento que alia o estilo rústico 
e aconchegante da Serra Gaúcha com 
uma pitada cosmopolita internacional. 
No total são 15 hectares com 65 
amplos lotes de 1.000 m² em média. 

Vista do local

Além disso, o empreendimento conta 
com  edifício Kristall, exclusivo prédio 
de três andares, que é um charme à 
parte, elevando, ainda mais, o padrão do 
Laken Gramado, sendo composto por 
elegante fachada envidraçada e elevador 
panorâmico. São seis apartamentos 
de até 312 m², com três amplas suítes, 
lareira, vidros duplos, splits, calefação 
e churrasqueira. Perfeito para receber 
momentos inesquecíveis. Além disso, o 
edifício é ideal para quem não pensa em 
construir, mas não quer perder a chance 
de desfrutar o que o condomínio oferece. 

Imagine acordar com o típico aroma das florestas, o canto dos 
pássaros anunciando um novo dia, o som das folhas outonais 
sendo carregadas pelo vento… Tudo isso não apenas um 
dia: Todos os dias. Nem cogite esta experiência em um hotel. 
Estamos falando de um condomínio residencial. Ou seja: Você 
pode morar em meio a um paraíso natural na cidade de Gramado.



O Laken está com lançamento marcado para o 
final de maio, momento em que estará concluída 
a primeira etapa do empreendimento, com a 
pavimentação asfáltica em 60% das ruas. Ainda 
há lotes promocionais de pré-lançamento. Tudo 
sendo preparado para receber você em seus 
momentos únicos. Uma experiência de SPA 
para todos os dias.
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Independente de estar almoçando com a família, desfru-
tando um bom vinho com amigos ou passeando ao ar livre, 
a incrível vista é garantida para todos os momentos. O 
paisagismo foi cuidado a dedo por Toni Backes, que 
não poupou esforços para enaltecer o que há de melhor 
na Serra Gaúcha. Para uma melhor experiência outdoor, 
foi criado um trajeto de circulação com passeios de 4m 
de largura, iluminação com cabeamento subterrâneo em 
todo condomínio e pavimentação asfáltica. A baixa taxa 
de ocupação para a preservação do verde ressalta toda 
a exuberância da mata nativa. 

Apesar de todos os incríveis atributos 
arquitetônicos que foram planejados 
para experiências perfeitas, a grande 
cereja do bolo é, sem dúvida, a natureza. 
     O charme natural encanta e 
convida para algo ímpar. O conforto 
proporcionado no Laken Gramado 
sugere um SPA, mas a sensação de 
paz e tranquilidade é estendida 
para todos os dias. 

Sem deixar a desejar, a infraestrutura 
é completa com sistema de segurança 
e vigiância 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 prática de 
esportes aquáticos e quadra de tênis 
coberta, bem como a garantia do 
serviço opcional de arrumadeiras. 
Tudo para tornar a sua experiência 
completa e sem preocupações. 

Vista do local

Im
ag

em
 il

us
tr

at
iv

a


