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Apaixonada por Joinville, a Convisa está
desde 1990 edificando histórias, não só de 
pessoas e famílias, mas da própria cidade. 

Agora, comprometida com a excelência

em imóveis de alto padrão, a construtora inicia 
uma nova etapa em Balneário Piçarras, uma das 
cidades mais promissoras do litoral catarinense.

mais do que 
construir,
edificar 
histórias



Após construir dezenas de empreendimentos 
reconhecidos por atributos sólidos, a Convisa 
chega a Balneário Piçarras com um objetivo: 
proporcionar a experiência de viver com 
qualidade de vida em um empreendimento 
único e exclusivo.

é hora de
investir em 
qualidade
de vida



Balneário Piçarras se destaca entre os principais pólos de crescimento
de Santa Catarina, com audaciosos projetos urbanos. Seu PIB cresceu
11,7% em 2020, impulsionando o crescimento dos investidores. Além disso,
a região está no Top 10 de maior densidade econômica do país,
índice que mede a produção de riqueza por área geográfica.

Para melhorar, a cidade se orgulha pela balneabilidade de suas águas,
considerada nos últimos anos as mais limpas do litoral norte Catarinense.
A transparência e tranquilidade de suas águas tornam-se fatores ideais para
a prática de esportes náuticos e passeios exploratórios.

É evidente que Balneário Piçarras vive um crescimento exponencial.
A construção civil, por exemplo, passa por um dos melhores momentos da
história, elevando a notoriedade do município e atraindo grandes investidores.

Uma cidade completa, com ótima infraestrutura, indicadores e atrações
o ano todo. Qualidade de vida e excelência Convisa esperando

por vocês e sua família.

Um investimento 
consolidado



Poucos lugares são como esse. 

Você tem a oportunidade de ter um andar 
só para você e sua família. Seja 1 dos 11 
a desfrutar todo o conforto, segurança e 
sofisticação em Balneário Piçarras.

Seja exclusivo!

seja
exclus11vo



Localização

Rua Sororoca, 151, Itacolomi

 
Balneário Piçarras está sendo descoberta como uma das praias 
do estado mais limpas, com localização privilegiada e valorização 
crescente. Ideal para morar e investir.

R. Santa Catarina

R. Pescada

R. Tainha

R. Mato Grosso

R. Ilhota

R. Victor Zimmermann

R. Santo Amaro

R. João Holz
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NAVEGANTES
a 28 minutos

(25,9 km)
ARMAÇÃO
a 25 minutos

(12,4 km)

JOINVILLE
a 55 minutos

(68,2 km)

BAL. CAMBORIÚ
a 32 minutos

(39,1 km)

Praia
de Piçarras

Palmeiras

BR-101

5 min.
3,2 Km

5 min.
2 Km 1 min.

700 m
1 min.
550 m

1 min.
350 m

2 min.
230 m

Restaurantes
e Bares

Padarias
e Cafés

Mercados
e Mercearias

Praia / Calçadão
de Piçarras

Escola
Municipal

4 min.
1,8 Km

35 min.
25,7 Km

Unidade Básica
de Saúde

Mais próximo: Mais próximo: Mais próximo:

Aeroporto de
Navegantes
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O NÚMERO DA
EXCLUSIVIDADE

Com 11 andares e somente um apartamento em cada, o Eleven International Residence 
traz para a praia de Piçarras toda a exclusividade, sofisticação e beleza que é tendência 
do litoral catarinense.

Seguindo um padrão internacional, o Edifício possui volumetria geometricamente 
equilibrada e arquitetura trabalhada com lindos traços. Projetado para ser um investimento 
à altura de cidades como Balneário Camboriú e Itapema, o Eleven proporciona um 
ambiente moderno, confortável e seguro, para que você se sinta de férias a vida inteira.



Conheça
o seu
refúgio
na praia.
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Impactante e surpreendente 
logo na chegada. 
Um empreendimento para ser 
contemplado junto à beleza 
ao seu entorno.

Entrada



Logo no primeiro passo, 
sinta o conforto de uma 
área ampla e receptiva 
para você e suas visitas.

hall



Uma área ampla, confortável 
e equipada para celebrar 
momentos e confraternizar 
com quem você gosta.

Salão
de festas



Seu espaço de exercícios, 
totalmente equipado, iluminado 
e com o conforto que você e sua 
família merecem.

academia



Com um ótimo dimensionamento 
e amplitude, a piscina se conecta 
com a natureza e oferece 
tudo para momentos de muita 
diversão e tranquilidade.

piscina
aquecida



A área da diversão e da 
conexão entre amigos, durante 
o dia ou à noite, preparada para 
receber com muito conforto nas 
horas de lazer.

Sala
de jogos



Passe o tempo com os amigos 
e relaxe nessa área única, 
um diferencial incrível desse 
empreendimento inovador.

mini golf



Momentos em família merecem 
espaços 100% preparados. 
O playground será uma das 
áreas favoritas para a criançada 
gastar as energias.

play
ground



Diferente do comum, um 
ambiente seguro e agradável, 
com espaço para manobrar 
confortavelmente.

garagens



Apartamentos

3 suítes

2 vagas de garagem

4 fachadas ventiladas

Vista para o mar

Sacada com ampla abertura

Varanda gourmet

140,38 m² de área privativa

222,12 m² de área total

Rua Sororoca
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Com formato para valorizar ainda 
mais o layout do apartamento, a 
cozinha permite uma decoração 
personalizada.

Cozinha
integrada



Proporcionando a amplitude que torna 
os ambientes muito mais agradáveis, 
a Varanda Gourmet promove 
iluminação natural e oferece toda a 
linda paisagem da região para você 
brindar momentos especiais.

varanda
gourmet



Em casa, o seu lugar favorito. 
Com ampla janela para 
apreciar a vista, aproveite 
cada momento na sua suíte.

suíte
principal



Só você e o mar, frente a 
frente, numa varanda ampla 
que garante toda a vista da 
praia de Piçarras.

A MELHOR
VISTA



tudo isso
espera
por você!

O APARTAMENTO

• 01 apartamento por andar.

• 140,38m² privativos.

• Possibilidade de personalização.

• Churrasqueira a carvão na sacada frente mar.

• Vista para o Mar.

• 4 fachadas ventiladas.

• Vista 360°.

• Laje nervurada protendida .

• Pé direito 2,90m.

• Infraestrutura para split, TV e comunicação.

• Aquecimento a gás.

• Cômodo com linhas retas, facilitando a disposição dos móveis.

• Manta acústica.

• Piso porcelanato 90x90cm ou 60x120cm ou as dimensões atuais do mercado.

• Rebaixo em gesso em todo apartamento.

• Esquadrias de Alumínio preto e vidro espelhado. 

• Persianas automatizada nas suítes. 

• Portas brancas em fórmica ou laca. 

• Porta de entrada principal pivotante com fechadura digital.

• Infraestrutura para automação de persianas, ar-condicionado e iluminação.

• Ponto elétrico para aquecedor de toalha no banheiro.

• Possibilidade de Aspiração central.

• Possibilidade de ter infraestrutura para som ambiente.



Rua Sororoca
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O EDIFÍCIO

• Fachada com pastilha, pintura e pele de vidro.

• Hall de Entrada decorado. 

• Salão de Festas Gourmet.

• Espaço Fitness equipado. 

• Piscina Aquecida.

• Ducha na entrada do térreo e na piscina.

• Lounge.

• Iluminação com LED e sensores de presença nas áreas comuns.

• Projeto de acessibilidade.

• Elevador.

• Espaço Redário.

• Playground.

• Mini Golf.

• Garagem com Hobby Box aéreo. 

• DVR e 2 câmeras de segurança.

Matrícula R- 1-52.467 no Registro de Imóveis da Comarca de Balneário Piçarras.



O Eleven é a sua oportunidade de 
viver com mais qualidade de vida, 
sossego, bem-estar, tudo isso através 
de um investimento seguro, numa das 
regiões mais promissoras de Santa 
Catarina. Um andar completo, todo 
seu, com a vista do oceano, o som da 
tranquilidade e a areia aos seus pés. 

PERMITA-SE 
SER AINDA 
MAIS FELIZ

seja
exclus11vo



Conheça o Eleven


