
Proposta de Investimento Imobiliário

O conteúdo desta apresentação é de uso exclusivo das empresas e profissionais responsáveis pelo projeto,

sendo proibida a sua apresentação, divulgação e/ ou distribuição sem consentimento dos responsáveis



Mais de 14 anos de história e 10 empreendimentos lançados nos setores

residencial, hoteleiro e corporativo.

Localizações que representam reserva de valor ou vetor de crescimento.

Dedicação aos aspectos financeiros e da gestão construtiva com

qualidade máxima no desempenho.

Seja em funcionalidade, tecnologia ou estética, uma realização QDI otimiza

espaços, valoriza regiões e garante retorno consistente ao investidor.

O QUE DEFINE A QDI

Acesse www.qdi.com.br e conheça mais sobre a incorporadora

http://www.qdi.com.br


Mais de 30 anos de atuação nos segmentos residencial, hoteleiro e 

corporativo.

Administração da engenharia com visão e prática eficientes no 

desenvolvimento dos projetos técnicos e minuciosos procedimentos na

execução da obra.

Acesse www.serranoarquitetura.com.br e saiba mais

SERRANO: PARCERIA DE SUCESSO

https://serranoarquitetura.com.br


Linha



Cobertura do iQuali Pedroso

Funcional, tecnológica e bela na medida, a assinatura iQuali

é reconhecida pelas localizações estratégicas, otimização

de plantas, relevância e qualidade nas áreas comuns e um 

ótimo valor agregado na venda.



PINHEIROS - SP

100% VENDIDO

JARDINS - SP

100% VENDIDO

R. AUGUSTA - SP

100% VENDIDO

VILA MARIANA

EM CONSTRUÇÃO



Agora, a QDI e a Serrano apresentam

o 5º projeto da Linha iQuali



Av. Nove de Julho, 2.919

JARDINS   |   SÃO PAULO

Onde o Jardins é mais exclusivo



Torres                                                                     1 com 16 Pavimentos

Subsolos de garagem 03 com vagas para carros, motos e bicicletas

Pavimento Térreo Loja / Delift / Escritório compartilhado / Academia

1º Pavimento Portaria / Loja / Espaços Administrativos

2º ao 4º  Pavimento 4 apartamentos de 1 dormitório – 34 m2

5º ao 15º Pavimento 4 apartamentos de 1 dormitório – 42 m2

Pavimento Cobertura Piscina / Solarium / Cobertura compartilhada / Espaço Grill

IMAGEM PRELIMINAR  SUJEITA A ALTERAÇÕES

Jardins – São Paulo



Pq. Trianon

Estação
Trianon-Masp

FIESP

LOCALIZAÇÃO

Av. 9 de Julho

MASP



LOCALIZAÇÃO

Alameda Franca
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IMAGEM PRELIMINAR  SUJEITA A ALTERAÇÕES

IMAGEM PRELIMINAR  SUJEITA A ALTERAÇÕES



IMPLANTAÇÃO

TÉRREO

IMAGEM  PRELIMINAR SUJEITA A ALTERAÇÕES



IMPLANTAÇÃO

2º ao 4º PAVIMENTO

1 DORMITÓRIO



• Apartamentos de 1 dormitório com privacidade.

• Uso exclusivo e determinado para locação de diárias ou períodos maiores.

• Permite ganhos maiores pela possibilidade de locação em plataformas como Airbnb e Booking.

• Não é regido pela lei do inquilinato.

• Possui o mesmo acesso tanto para a torre, como para as áreas comuns.

• Pouca opção de concorrência para locação, pelo baixo número de unidades disponíveis.

• Alto potencial para venda futura. 

PLANTAS – 2º ao 4º PAVIMENTO



Armário com medida diferenciada 
para planta de 35m2

Lavatório separado do banheiro
também para uso de visitas

Integração entre áreas: 
sala, cozinha e terraço

Ventilação 
natural

Privacidade
no dormitórioPiso nivelado entre 

sala e terraço

Ventilação natural

PLANTA - 1 DORMITÓRIO - Finais 1 e 4 - 35,24 m2
Ventilação natural

IMAGEM  PRELIMINAR SUJEITA A ALTERAÇÕES



PLANTA - 1 DORMITÓRIO 

Finais 2 e 3

34,22 m2

Privacidade
no dormitório

Integração entre áreas: 
sala, cozinha e terraço

Piso nivelado entre 
sala e terraço

Dormitório com porta de 
correr e acesso ao terraço

Ventilação natural

IMAGEM  PRELIMINAR SUJEITA A ALTERAÇÕES



IMPLANTAÇÃO

5º ao 15º PAVIMENTO

RESIDENCIAL



• Apartamentos de 1 dormitório com privacidade.

• Direito de uso de vaga conforme normas do condomínio.

• Bicicletário com 1 vaga de bicicleta para cada morador.

PLANTAS – 5º ao 15º PAVIMENTO



PLANTA - 1 DORMITÓRIO 

Finais 1 e 4

42,79 m2

Lavatório separado do 
banheiro também para
uso de visitas

Ventilação 
natural

Privacidade
no dormitório

Piso nivelado entre 
sala e terraço

Ventilação 100% natural

Porta de correr entre 
sala e terraço com 

3 folhas (Quando 
aberta, só uma é fixa).

Espaço para
máquina lava-e-seca

IMAGEM  PRELIMINAR SUJEITA A ALTERAÇÕES



PLANTA 1 DORMITÓRIO 

Finais 2 e 3

43,78 m2

Privacidade
no dormitório

Ventilação 100% natural

Espaço para
máquina lava-e-seca

Piso nivelado entre
sala e terraço

Espaço para
segundo armário

IMAGEM  PRELIMINAR SUJEITA A ALTERAÇÕES

Ventilação natural



IMPLANTAÇÃO

COBERTURA

IMAGEM  PRELIMINAR SUJEITA A ALTERAÇÕES





• Empreedimento da Linha iQuali da QDI: ótima opção para morar ou investir.

• Torre única com poucas unidades: baixa taxa de vacância. 

• Apartamentos de 1 dormitório com privacidade.

• Excelente otimização de espaço: é apartamento de verdade!

• Ambientes bem definidos

• Alto potencial para venda futura.

• Rentável para locação: não há ofertas similares no Jardins.

Por que comprar o IQUALI NOVE DE JULHO?



• Um dos bairros mais nobres e valorizados de São Paulo.

• Histórico de tradição, ruas arborizadas e alta qualidade de vida.

• Região repleta de comércio, serviços e as mais desejadas opções de lazer, gastronomia, cultura e 

entretenimento.

• Acesso rápido a eixos empresariais como Av. Paulista e Av. Faria Lima.

• Figura entre os bairros mais seguros da capital paulista.

• Localização privilegiada pela proximidade com transporte público e outras opções de mobilidade.

Por que comprar no JARDINS?



JARDINS   |   SÃO PAULO

REALIZAÇÃO

Onde o Jardins é mais exclusivo
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