
FICHA TÉCNICA

O White 2880 é um empreendimento de uso misto que reúne um pavimento de lojas comerciais, 5 andares corporativos 
e 25 residenciais em uma única torre. Uma inteligência que facilita deslocamentos e devolve aos paulistanos as horas gastas 
no trânsito, elevando sua qualidade de vida.

O acesso é feito por uma praça que oferece sua paisagem para unir a arquitetura do prédio com a cidade. Os primeiros 
pavimentos são todos corporativos, emprestando sua segurança non-stop aos moradores.

Na sequência, outros 25 andares residenciais compõem o desenho absolutamente diferenciado do projeto, que se curva 
em uma arquitetura completamente branca, abraçada por vidros e debruçada no Jardim Europa.

REALIZAÇÃO E INCORPORAÇÃO  
SDI Desenvolvimento Imobiliário  
VIEWCO Construtora
 
ÁREA DO TERRENO (M2)  
2.980,46

32 PAVIMENTOS, SENDO:  
• 3 Subsolos
• Térreo e Mezanino
• 5 Pavimentos Corporativos
• 1 Pavimento - Área de Lazer
• 25 Pavimentos Residenciais

162 UNIDADES RESIDENCIAIS, SENDO:  
• 48 unidades de 38 a 40 m2

• 24 unidades entre 40 e 50 m2

• 40 unidades com 66 m2

• 25 unidades entre 75 e 80 m2

• 15 unidades com 85 m2 

• 10 unidades com metragens
   variáveis entre 106 e 191  m2

VAGAS
1 ou 2 vagas por unidade

PROJETO DE ARQUITETURA
Aflalo/Gasperini arquitetos

PROJETO DE DECORAÇÃO 
Carlos Rossi

PROJETO DE PAISAGISMO 
Sílvia Eduardo

ÁREAS COMUNS 
• Sauna
• Halls Sociais
• Salão de Festas  
• Brinquedoteca
• Piscina Infantil 
• Lounge Bar 
• Bike Parking
• Sky Lounge
• Sala de Estar 
• Academia com Projeto by Cia Athletica   
• Piscina Climatizada com Borda Infinita  
• Wi-Fi e Câmeras de Monitoramento
• Lavanderia com Sistema Pay-per-use

DIFERENCIAIS:
• Acesso exclusivo para os
   elevadores residenciais
• Tecnologia de reconhecimento
   para acesso ao condomínio
• Infraestrutura para aquecimento solar
• Sistema de segurança integrado 
• Fechaduras biométricas 
•  Sistema de reúso de águas para  

irrigação dos jardins
• Tomadas USB nos apartamentos
• Vagas para veículos elétricos*

*Infraestrutura
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