


Experimente
sentir.



Isso é sobre
as curvas,
as rotas,
os sentidos.



Isso é sobre 
um estilo de 
vida único 
em um lugar 
inspirador.



U M  P R O J E T O  D A

P E N S A D O  N O S  M Í N I M O S
D E T A L H E S  P A R A  V O C Ê .





Fachada com design 
contemporâneo e 
paisagismo exuberante.



O Unity é um privilégio. Ao seu 
redor, está toda a exclusividade 
de um bairro, planejado, seguro 
e com uma vista selecionada, 
proporcionando um padrão de 
vida inigualável. 
Um projeto concebido nos 
mínimos detalhes para pessoas 
ativas, que amam viajar, 
praticar atividades físicas, 
apreciar novas culturas, novos 
sabores e novas ideias. 
Viva em sintonia com a 
natureza ao seu redor, sem 
abrir mão da tecnologia e do 
design contemporâneo de 
altíssima qualidade.

O



Gentileza
urbana
Para marcar o diferencial que 
é viver em um empreendimento 
que está conectado com o 
movimento da cidade e das 
pessoas, o Unity oferecerá, 
serviços de utilidade coletiva 
a quem passa pelo local.

FACHADA

• Calibrador para bike

• Bebedouro

• Bebedouro pet



Hotel Ibis

A faixa mais
exclusiva da orla
do Cabo Branco 



Por dentro,
design e tecnologia
foram pensados nos
mínimos detalhes.



Recepção climatizada 
com guarda-volumes 
refrigerado



As áreas comuns do Unity são 
um diferencial a parte. Todos 
os ambientes foram pensados 
para uma vida em movimento e 
em sintonia com a coletividade, 
oferecendo infraestrutura 
compartilhada de alto padrão. 
São itens de lazer e de esportes 
e espaços com sistema de 
automação para o seu conforto 
e segurança. Tudo isso faz com 
que o Unity proporcione as 
condições ideais para um estilo 
de vida único e em harmonia 
com o bairro e a cidade.

Viva 
o todo



O restaurante é uma unidade autônoma e poderá ser comercializada.

Em breve, um 
espaço comercial 
especialmente 
pensado para você.



• Academia climatizada

• Sistema de som

• Equipamentos





Espaço Coworking com 
acesso wi-fi e 2 salas 
de reunião com TV.



Lavanderia 
compartilhada
com 4 máquinas 
de lavar e secar.



Vão central com 
paisagismo exuberante



No alto, o mar



Um rooftop com paisagem privilegiada e 
paisagismo exuberante: é isso que oferecemo
 a quem merece alcançar o topo e experimentar 
o mais alto padrão de vida. Inspirados
nos mais atuais modelos de arquitetura do 
mundo, nossa cobertura é planejada para
sentir-se em comunhão com o todo.

UUm rooftop com paisagem privilegiada e paisagismo 
exuberante: é isso que oferecemos a quem merece 
alcançar o topo e experimentar o mais alto padrão de 
vida. Inspirados nos mais atuais modelos de arquitetura 
do mundo, nossa cobertura é planejada para sentir-se 
em comunhão com o todo.

• Piscina aquecida

• Deck de madeira

• 2 spas com hidromassagem

• 2 espaços gourmet

• 2 lounges

• Coberta piramidal







Espaço Gourmet com 
churrasqueira, cozinha 
com ilha central e 
sistema de som.



O Unity leva a assinatura da arquiteta, 
urbanista e designer de interiores Leila 
Azzouz, que valoriza o indivíduo, a 
modernidade, a harmonia e a elegância em 
cada detalhe. Tudo isso aliado aos 3 pilares 
fundamentais de todo projeto da ABC: 
qualidade, pontualidade e inovação.

UNITY BY

COM OS TODOS OS
DIFERENCIAIS
QUE SÃO A MARCA
DA ABC.



2tipos de
apartamentos
decorados na
construtora



Subsolo
Térreo

Pav. tipo
Roo�op 

S
T
1    4
5 



SUBSOLO

• 3 bikes elétricas

• 3 patinetes elétricos

• Gerador para atender 100% 
 das áreas comuns

• Iluminação de led



TÉRREO

• Praça externa na entrada

• 2 caiaques

• 2 stand up paddle

• 1 calibrador para bikes

• 1 bebedouro público

• 1 bebedouro pet

• Academia Life Fitness®

• Recepção climatizada

• Guarda volumes refrigerado

• Sistema de som

• Acesso controlado por identificação 
 automática de veículos e pedestres 
 (RFID) em parte das áreas comuns

• Pontos de automação nas áreas 
 comuns (som, iluminação e 
 climatização)

• Espaço coworking e lavanderia 

• 6 Garden Houses



PAV. TIPO 1º – 3º ANDAR

• Vão central com jardim

• Coleta seletiva de lixo

• Apto com fechadura digital

• Respaldo de 50cm na pia da 
 cozinha para evitar danos na pintura 
 da parede

• Porcelanato nos aptos de 80x80cm

• Tomadas USB nos lofts



PAV. TIPO – 4º ANDAR

• Apartamentos com varanda 
 estendida

• 4 Aptos com banheira de
 hidromassagem



ROOFTOP

• Piscina aquecida com deck 
 de madeira

• 2 espaços gourmet com sistema 
 de automação

• 2 spas com hidromassagem 

• 2 lounges

• Coberta com design piramidal 
 no vão central 



Lo� 30m2 
OPÇÕES COM VARANDA
E SEM VARANDA

Cuba de apoio

Fechadura digital
Respaldo
de 50cm

Bacia com
sistema DualFlush

Tomada USB

Porcelanato
de 80x80cm



PARA ESCOLHER O UNITY



IN: dentro do flat    OUT: nas áreas comuns 
Áreas equipadas e decoradas conforme memorial descritivo e contrato particular de compromisso de compra e venda.

IN

1. Tomadas USB nos lofts

2. Fechadura digital na porta
 de entrada

OUT

3. Pontos de wi-fi nas áreas
 comuns

4. Gerador para atender 100%
 das áreas comuns

5. Acesso controlado por
 identificação automática
 de veículos e pedestres
 (RFID) em parte das 
 áreas comuns

6. Pontos de automação
 (som, iluminação e
 climatização)

OUT

7. Iluminação de LED com
 sensor de presença nas
 áreas comuns

8. Coleta seletiva de lixo

9. Torneira de fechamento 
 automático (até 60% de
 economia) 

10. Vaso sanitário c/ botão 
 DualFlush®

11. Gás canalizado

OUT

7. Iluminação de LED com
 sensor de presença nas
 áreas comuns

8. Coleta seletiva de lixo

9. Torneira de fechamento 
 automático (até 60% de
 economia) 

10. Vaso sanitário c/ botão 
 DualFlush®

11. Gás canalizado

OUT

12. 3 bicicletas elétricas 

13. 3 patinetes elétricos 

14. 2 pranchas de stand up
 paddle

15. 2 caiaques

16. Ferramentas e utensílios

IN

17. Respaldo de 50cm na pia
 da cozinha para evitar 
 danos na pintura da parede

18. Porcelanato de 80x80cm

19. Acabamento de alto padrão

OUT

20. Fachada com brises para 
 redução de calor

21. Guarda-volumes refrigerado

22. Móveis Saccaro®

23. Equipamentos Life Fitness® 
 na academia

Tec_
nologia

Susten
tabili_
dade

Com
partilha_
mento Design



Academia 
Life Fitness®

Pontos de automação
(som, iluminação e

climatização)  

Equipamentos
esportivos

Wi-fi nas
áreas comuns

Apartamento  com 
fechadura digital

Guarda volumes
refrigerado

Tomada USB 
nos quartos

Ferramentas 
compartilhadas  

Os diferenciais que se tornaram
a marca da grife ABC



Compromisso 
com a sua 
satisfação

AA ABC Construções é especialista em concretizar sonhos 
e transformar novos comportamentos e conceitos em 
empreendimentos de alto padrão que se destacam pela 
excelência no acabamento, rapidez e pontualidade nos 
prazos de entrega. A cada lançamento, a ABC busca 
surpreender e superar as expectativas dos clientes e 
investidores com empreendimentos marcados pela 
inovação, design, segurança e sustentabilidade.

Com 27 anos de atuação no mercado da construção civil 
paraibano, a ABC construiu sua credibilidade com ética, 
valores sólidos e o compromisso de fazer com que a 
compra do seu imóvel seja única e inesquecível.



Se você 
chegou
até aqui:
dê o
primeiro
passo 



Marque uma visita
com um corretor exclusivo
e reserve a sua unidade.

(83) 3246-5232
@abcconstrucoes
R. Nevinha Cavalcante, 289
Miramar – João Pessoa



UM LANÇAMENTO



Rua Nevinha Cavalcante, 289  
Miramar | João Pessoa | PB  
tel. 83 3246-5232 
abc@abcconstrucoes.com.br
www.abcconstrucoes.com.br


