


O Duetto está localizado no bairro Petrópolis, vizinho do Bela Vista, dois dos mais 
tradicionais de Porto Alegre. Um verdadeiro retrato da cidade, com inúmeras opções  
de serviços, comércio e lazer. As facilidades da região, somadas a uma infraestrutura 
completa e exclusiva, para você curtir a rua, o bairro e a cidade. 

Feito para viver mais!

O melhor do Petrópolis perto de você



Porto Alegre cresce, mas ainda dá ares de interior: tranquilidade das 
ruas, gente caminhando até a praça, sombra embaixo das árvores e 
pão quentinho da padaria. Tudo isso emoldurado pelo ritmo acelerado 
de grandes avenidas, shoppings e carros.

Feito para todos os momentos



O melhor da vida é curtir por completo: a casa,  
a família, o bairro e os melhores momentos do dia. 
Essa é a inspiração do Duetto, novo empreendimento 
da LV PAR, que traz uma combinação equilibrada de 
sofisticação e simplicidade, criando uma atmosfera 
perfeita para morar bem. 
O Duetto é sinônimo de exclusividade. Afinal, os 
melhores momentos são feitos para compartilhar com 
pessoas especiais. Um empreendimento de alto padrão, 
com área de lazer completa, localização privilegiada 
e inúmeros diferenciais arquitetônicos, entre eles,   
o hall social exclusivo para cada apartamento e a 
excelência em acabamentos.

É tempo de viver           coisas novas

Imagem ilustrativa da Fachada



Hall de entrada charmoso e receptivo. Espaço de boas vindas a você, sua família e seus 
convidados. Nada melhor do que viver em um condomínio com espaços para curtir e se divertir.  
O Duetto traz esta proposta através de suas áreas condominiais.

Imagem ilustrativa do Hall



Imagem ilustrativa do Salão de Festas



Imagem ilustrativa da Piscina



Imagem ilustrativa do Espaço Fitness



Imagem ilustrativa do Living



Imagem ilustrativa da Suíte Master

Ideal para a família. Os apartamentos do Duetto possuem 140 m² privativos, sendo três 
suítes, oferecendo mais privacidade aos moradores. Espaço que acompanha as mudanças 
e os momentos de vida.
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3 SUÍTES

2  APTOS . POR ANDAR

140M² PRIVATIVOS

ELEVADOR PRIVATIVO

ESPERA PARA SPLIT 

CHURRASQUEIRA

LAREIRA
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PLAYGROUND

SALÃO DE FESTAS

ESPAÇO FITNESS

PISCINA ADULTO/INFANTIL

BICICLETÁRIO (SUBSOLO)

22 APARTAMENTOS

2 OU 3 VAGAS COM DEPÓSITO

ELEVADOR PRIVATIVO

GERADOR PARA 
ÁREAS CONDOMINIAIS



Tudo perto de você 
          e da sua família
O bairro Petrópolis e o Bela Vista têm diversos pontos comerciais 
e de lazer, referências em Porto Alegre, e o Duetto está inserido 
neste contexto. A começar pela Praça da Encol, colégios, hospitais, 
farmácias, supermercados, clubes, padarias, lojas de conveniência, 
bancos, caixas eletrônicos, postos de combustível, restaurantes, 
lavanderias, entre outras facilidades para o dia a dia.
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Av. Soledade, 250

Incorporação Registrada sob o nº R-3/198.334, no Registro de Imóveis da 1ª zona de Porto Alegre/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 vendas, 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 dos imóveis.

Projeto arquitetônico: Arqº. Marcio Elman – CAU/RS – 32.236-6 e Arqª. Mônica Manique – CAU/RS – 56.742-6.  

Projeto de decoração das áreas comuns: Raul Pêgas Arquitetos



www.lvpar.com.br
www.facebook.com/lvpar
Casemiro de Abreu, 367/901 • Rio Branco 

Porto Alegre / RS • Fone: (51) 3013.9778

FinanciamentoConstrução e incorporação


