BREVE LANÇAMENTO
RESIDENCIAL ABERTO

Você está a um passo
de uma das maiores
conquistas da sua vida.

More, trabalhe
e se divirta
em um só lugar.
Comodidade, conforto e praticidade. Assim é a vida
moderna. Assim é como você vai viver no Morada dos
Ipes 2. Tudo em um só lugar, tudo do jeito que você
sempre quis. Seu sonho se torna realidade em um
loteamento com o melhor. O seu futuro já começou!

O futuro a gente
constrói juntos.
É com a união de talentos, habilidades, expertises
e, principalmente, com você que foi desenvolvido
o Morada dos Ipês 2. Resultado de uma parceria
sólida entre a Ellenco e a Moura Leite Loteamentos.
Uma parceria que já atendeu os desejos de milhares
de famílias, em seus mais de 54 empreendimentos
realizados por todo o país.

Qualidade
de vida para você.
Facilidade
e comodidade
para o seu dia a dia,
com uma avenida
comercial.
Infraestrutura completa, uma avenida exclusiva
e arborizada e, ainda, 112 mil metros quadrados
de área verde preservada.

Diversão, saúde,
esporte, espaço
para relaxar.
Tudo que você e sua
família merecem.
No Morada dos Ipês 2, tem lazer para todos os gostos
e todas as idades. São vários espaços pensados para
você e sua família aproveitarem melhor o tempo
e a vida.

Próximo ao centro,
acesso facilitado,
e perto de tudo
que você gosta.
No Morada dos Ipês 2, tem lazer para todos os gostos
e todas as idades. São vários espaços pensados para
você e sua família aproveitarem melhor o tempo
e a vida.

Masterplan
Uma nova região
de crescimento
e valorização.
O Morada dos Ipês 2 oferece uma seleção de lotes
residenciais e comerciais, a partir de 200 metros
quadrados, para você criar seu espaço único de vida
ou mesmo investir em um negócio com excelente
potencial de valorização, numa região
que não para de se desenvolver.
O Residencial é parte de um projeto urbanístico
moderno, planejado para atender às necessidades da
vida atual e proporcionar muito conforto e bem-estar
para o boituvense e simpatizantes do município.
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