




É com grande satisfação que a OMEGA apresenta para 
Lajeado e região mais este grandioso empreendimento. Tra-
ta-se de um prédio totalmente diferenciado, na localização 
mais valorizada da cidade, onde teremos a oportunidade de 
oferecer aos nossos clientes residências de alto padrão com 
a qualidade OMEGA de construção”.
                                                                                 Ricardo Althaus - Omega

O projeto foi elaborado pensando em usufruir da melhor 
localização da cidade, e em oferecer aos futuros moradores 
todo o conforto e segurança de uma residência de alto 
padrão; apartamentos duplex com  pé-direito duplo  e amplo 
espaço de lazer todos com piscina de bordas in�nitas.
Lajeadenses terão a oportunidade de residir em um empreen-
dimento inovador, so�sticado e exclusivo, só encontrando 
similares nos grandes centros do país”. 

Jorge Comarú | Coenger - Planejamento  Projeto  Design...





Luxo e 
requinte elevado
às alturas.

Palazzo apresenta o que há de mais 

atual e indispensável em alto padrão.

O melhor endereço, a exclusividade de 

um projeto único com todo luxo e o 

conforto que você e sua

família merecem.

Com infraestrutura invejável,

Palazzo é um residencial exclusivo

e marcante que representa o panorama

perfeito para quem deseja morar

no melhor e mais sofisticado

empreendimento lajeadense.

Uma morada definitiva.

Um investimento para gerações.

Palazzo, é seu.

Apartamentos com 386m²

4 suítes

Apartamentos duplex com 448 m²

4 suítes

3 a 4 vagas de garagem

Um empreendimento único que leva o selo de tradição e confiança da Construtora e Incorporadora Omega



Alto padrão, áreas sociais e terraço com pé direito duplo de 6 metros.
Encante-se com a grandiosidade e bem-estar que os ambientes amplos oferecem.
Perfeito para desfrutar de encontros, reunir amigos e estar com a família.





Modernidade e requinte na piscina com borda infinita em todos os apartamentos.
Imagine chegar do trabalho e relaxar na piscina com borda infinita, desfrutando de uma vista espetacular.





Prédio com localização perfeita, de frente para o sol nascente e com vista para a praça do Papai Noel.

ELEGÂNCIA EM TODOS OS DETALHES





A vista é maravilhosa e eterna, emana tranquilidade e ar puro.
Acorde, respire fundo e se energize com o privilégio de tomar seu café da manhã apreciando a exuberância do nascer do Sol.

EXPLORE NOVAS SENSAÇÕES



Tenha a tranquilidade de todo o conforto e exclusividade:
Palazzo oferece um elevador panorâmico para cada apartamento, ligando o pavimento inferior com o superior.



Relaxe com conforto e privacidade. Aproveite de momentos revigorantes no segundo pavimento, com sala íntima
no mezanino e 3 suítes.



Apartamentos duplex com 448m² com 4 suítes e 4 vagas na garagem
Estar social para os dois ambientes com lareira, sala de jantar,  espaço gourmet com churrasqueira,
terraço com banheiro e churrasqueira, piscina com borda infinita em dois lados, isso tudo com pé direito duplo de 6m.  
Cozinha, área de serviço com espaço para varal e dependência para condicionadores de ar. 



Sala de estar, jantar e espaço gourmet integrados.



Acabamentos impecáveis com o requinte que você merece.
Esquadrias em perfis de alumínio, vidros duplos com proteção termo acústico 
e piso com isolamento acústico entre as lages.

VIVA INTENSAMENTE



Relaxe, viva momentos especiais, desfrute com sua família.
Palazzo oferece o melhor em revestimentos para seu conforto: o requinte do porcelanato e 
o aconchego dos laminados.





Os ambientes amplos oferecem conforto e comodidade.





Segurança e bem-estar.
Térreo com a segurança de guarita blindada e a grandiosidade do hall externo triplo e hall interno duplo.



Saúde e bem-estar bem pertinhos de você
Além de se exercitar na praça, você ainda pode treinar na academia do prédio.
Um espaço pensado para estimular uma vida saudável.



Celebre muito.
Com um salão de festas completo você vai querer reunir amigos e família para assar aquele churrasco
ou fazer um jantar especial. Motivos não vão faltar para realizar muitos encontros.







Sem limites para brincar.
Com esse espaço kids integrado ao salão de festas, a diversão é garantida, tanto nos dias de festas
quanto no dia a dia.



O PALAZZO contará com apartamentos com pé direito 

duplo de 6 metros em áreas sociais e terraço.

Um amplo espaço de lazer com piscina com borda 

infinita em todos os apartamentos, espaço gourmet 

e churrasqueira. O empreendimento contará com 

apartamentos de 386 m², 4 suítes, 3 a 4 vagas de 

garagem e com apartamentos duplex de 448 m²,

4 suítes e com 4 vagas de garagem.

Tudo no PALAZZO foi planejado nos mínimos 

detalhes para oferecer o máximo de conforto e 

comodidade para seus moradores.

O prédio conta com infraestrutura completa, 

com academia, espaço kids e salão de festas e tudo 

isso se soma à localização privilegiada, em 

frente à Praça do Papai Noel, de frente para o sol 

nascente, com vista perene e excepcional.

Venha para o Palazzo e desfrute da exclusividade do 

empreendimento mais luxuoso da cidade.

Alto padrão, requinte 
e conforto.



Materias/Equipamentos

• Esquadrias em perfis de alumínio

• Vidros laminados e vidros duplos com proteção termo acústico

• Pisos em porcelanato e laminados

• Massa corrida em alvenarias internas

• Pintura interna em tinta acrílica semi-brilho

• Pintura externa das alvenarias em tinta elástica

• Forros e detalhes em gesso

• Gás e água individual

• Elevadores de última geração com cabine com pé direito elevado

• Elevadores panorâmico interno individual em cada apartamento

• Água Quente

• Dependência para colocação das maquinas de condicionadores de ar

• Tubulação para instalação de ar condicionado

• Revestimento externo com detalhes em ACM

• Prédio com guarita blindada e circuito fechado de câmeras de tv

• Gerador de energia para as àreas de condomínio

• Portas internas em madeira laqueada



PLANTA BAIXA
Apartamentos - 386m²
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PLANTA BAIXA
Apartamentos - 386m²

402 - 502 - 602



TERRAÇO
A: 50,48m²

TERRAÇO
A: 150,08 m²

BANHO
A: 3,40m²

GABINETE
A: 12,55m²

COZINHA
A: 14,25m²

LAV.
A: 2,61m²

LAV.
A: 1,75 m²

HALL

SERVIÇO
A: 5.86 m²

AREA SOCIAL
A: 79,33 m²

ELEVADOR

HALL EXTERNO

PLANTA BAIXA
Apartamento Duplex 
701 - 524m²
Pavimento Inferior
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A: 7,31m²
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A: 14.00 m²

ROUPARIA
A: 3,91 m²

PLANTA BAIXA
Apartamento Duplex 
701 
Pavimento Superior 



ELEVADOR

PLANTA BAIXA
Apartamento Duplex 

702 - 524m²
Pavimento Inferior
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PLANTA BAIXA
Apartamentos - 448m²
901 - 1101 - 1301 - 1501 - 1701 
Pavimento Inferior

SERVIÇO
A: 8.88 m²

AR COND.
A: 2,80 m²

BANHO
A: 4.81 m²

GABINETE
A: 16.35 m²

COZINHA
A: 14.25 m²

AREA SOCIAL
A: 79.33 m²

TERRAÇO
A: 55.39 m²

ELEVADOR

LAV.
A: 2,61 m²

HALL
HALL EXTERNO

VARAL
A: 2.50 m²
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PLANTA BAIXA
Apartamentos - 448m²
901 - 1101 - 1301 - 1501 - 1701 
Pavimento Superior



PLANTA BAIXA
Apartamentos - 448m²

902 - 1102 - 1302 - 1502 - 1702
Pavimento inferior
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A: 19,48m²

SUITE
A: 18,04m²

ESTAR INTIMO
A: 14.00 m²
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PLANTA BAIXA
Apartamentos - 448m²

902 - 1102 - 1302 - 1502 - 1702
Pavimento Superior
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FITNESS
A: 33,00m²

ESPAÇO GOURMET
A: 58,40m²

ESPAÇO KIDS
A: 14,70m²

HALL
A: 12,50m²

HALL
A: 36,80 m²

HALL EXTERNO

LAV.
A: 4,48m²

LAV.
A: 4,48m²

LAV.
A: 1,80m²

LAV.
A: 1,80m²

PLANTA BAIXA
Pavimento Térreo



Praça do Papai Noel

Vista aérea do local

Praça João 
Zart Sobrinho
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Rua Duque de Caxias

Rua Pedro Albino Müller

Banrisul

Supermercado Imec

Caixa Econômica Federal

Bairro Americano

Clube de Tiro e Caça

Localização



A Omega Construtora é uma empresa focada em 

atender o perfil de consumidor que sabe o que quer. 

Os empreendimentos imobiliários com a nossa 

assinatura, são facilmente identificados pela modo 

que nossos prédios são erguidos e finalizados - 

localização, riqueza de detalhes e estrutura são 

alguns dos destaques mais comuns de quem sempre 

prezou pela excelência. 

Nossa equipe está alinhada com os fornecedores e 

parceiros que sabem que o comportamento do 

consumidor muda constantemente, e o nosso 

compromisso é de entender e acompanhar estas 

mudanças ao ponto de estar sempre um passo à 

frente, para surpreender em definitivo e entregar 

aquilo que o cliente sonhou. O que fazemos é 

despertar o sentimento de recompensa a longo 

prazo, consolidando a nossa promessa de bem estar 

e qualidade de vida.





facebook.com/construtoraomega

instagram.com/construtoraomega

(51) 3729-6922

www.omegaconstrutora.net.br

N


