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O Sollo, mais um empreendimento da LV 

PAR, traz novos ares para um dos bairros 

mais tradicionais de Porto Alegre. É ideal 

para quem busca morar com conforto 

em um edifício com infraestrutura 

completa para a família. Além disso, tem 

todas as facilidades de uma localização 

privilegiada. A região oferece inúmeros 

pontos de comércio e serviço, além de 

acesso fácil pelas grandes vias.

Feito para voce e 
         para sua familia

Bem-Vindo ao Sollo



Aproveite grandes  
momentos com quem  
voce mais gosta

Encontro com os amigos, aniversário dos filhos 

ou churrasco com os colegas de trabalho. Não 

importa a comemoração, o Sollo tem um espaço 

elaborado especialmente para que você tenha 

momentos inesquecíveis.



Em sua área condominial, o Sollo 

conta com piscinas adulto e infantil. 

Um espaço projetado para curtir 

momentos de relaxamento e 

descontração, com a família e com 

os amigos, aproveitando o tempo 

em casa para descansar e se divertir.

Sol e agua fresca para relaxar



Bem-estar que voce 
        sempre sonhou

O espaço fitness do Sollo oferece toda a 

comodidade para quem busca cuidar da 

saúde, do corpo e da mente. Mais conforto e 

praticidade para fazer exercícios. Isso é viver 

com bem-estar no dia a dia.
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3 Dormitórios 
com 1 suíte 3 Opções de 

planta
2 apartamentos por andar

Apartamentos com 100,40 m² de 
área privativa

Churrasqueira

Lavabo

Espera para split no living
e nos dormitórios

Ótima orientação solar
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Opção de Planta com Home Office Opção de Planta com Home Theater



2 Apartamentos
por andar

Salão de Festas

Piscinas Adulto e Infantil

Fitness

Playground

Vestiário para funcionários

02 elevadores

Incorporação Registrada sob o nº R-3/191.040, no Registro de Imóveis da 1ª zona de POA/RS. Todas as imagens apresentadas são meramente ilustrativas. 
Os móveis, utensílios ou quaisquer outros objetos, sejam eles de que natureza for, constantes da publicidade, material de venda, folhetos, plantas ou 
anúncios, são apresentados apenas e tão somente a título de decoração e paisagismo, não fazendo parte do contrato de compra e venda do imóvel.

2 Vagas de garagem cobertas 
por apartamento



Inúmeras opções de compras, gastronomia e lazer 

para toda a família. Afinal, o Sollo está localizado 

no bairro Petrópolis, um dos mais tradicionais de 

Porto Alegre. Curta à pé ou de bicicleta todas as 

facilidades que a região oferece.

Compras e Serviços

Lojas

Hospital 
Petrópolis

Farmácias

Academias

Bancos

Lotéricas

Pet Shops

Oficina 
mecânica

Ferragem
Escola de Inglês
Postos de 
combustível
Estéticas

Gastronomia

Restaurantes
Padarias
Bares

Tudo que o Petropolis 
  oferece bem pertinho de voce

Projeto Arquitetônico

Arq. Marcio Elman - CREA/RS 111.802
Arq. Giane Mena Avila – CREA/RS 87.512

Próximo às avenidas Protásio Alves 
Nilópolis e Nilo Peçanha

Perto da Praça da Encol

Fácil acesso ao transporte público

Av. Nilópolis

Praça André
Forster

Praça da 
Encol

Av. Protásio Alves

Av. Protásio Alves

Av. LavrasR. Jaim
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R. Perpétua Teles

Av. Cel. Lucas de O
liveira

Av. Lageado

Av. Bagé

R. João Abbott

R. Santos N
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Av. Itaqui

Av. Ijuí
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Financiamento:

Construção e incorporação:

Casemiro de Abreu, 367/901 • Rio Branco • Porto Alegre/RS

Fone: (51) 3013.9778

Construindo Novos Espaços 


