


O novo empreendimento Viena partiu 
do preceito fundamental da empresa: 

o Elo entre a Simplicidade e a Sofisticação.

Buscando moradias que incentivem a 
convivência familiar, a Elo Urbano traz casas 
convidativas e aconchegantes, com áreas de 
vivência completamente integradas entre si.



Localizado no Loteamento Reserva da Morada, em Morada de 
Laranjeiras, região mais nobre da Serra, o Viena conta com a segurança 

e a serenidade do bairro, possuindo fácil acesso a comércios como 
farmácias, restaurantes, mercados, academias e pet shops. 

A apenas 15 minutos da praia de Manguinhos e a apenas 10 minutos da 
Faculdade UCL e do Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, o local possui 

uma estrutura completa para a vivência familiar. Com 90 mil m² de mata 
nativa preservada, é ótimo para um passeio ao ar livre com a família.

Em Morada de
Laranjeiras



Um novo conceitoem morar bem
A premissa do projeto parte de espaços amplos e 
integrados. O Viena traz em si três casas, de três quartos. 
No térreo, a sala e a cozinha se tornam um espaço só 
e dispõem de uma ampla e aberta área gourmet, que 
transforma todo o ambiente e seu conforto térmico. A 
fachada é disposta em blocos, trabalhada com materiais 
com concreto e tijolo aparente, que trazem um ar de 
modernidade e sofisticação.



A área social em L permite que os
 ambientes sejam bem definidos e, 

ainda assim, mantenham a 
integração entre eles.



A sala de estar abre-se para a área 
externa, o que dá a sensação de 
continuidade e amplitude, deixando os 
ambientes mais espaçosos.



Área gourmet comespaço gramado,





O cantinho mais valorizado de Morada de Laranjeiras

Loteamento recém entregue, foi um sucesso de vendas. Hoje com todos os lotes 
comercializados vem crescendo e valorizando-se em velocidade surpreendente. 
Em menos de três anos a Elo Urbano já implantou trinta e uma casas no 
loteamento e está preparando mais novidades para os próximos meses.
Em uma parceria entre a Elo Urbano, San Carlo e a Marsanto, foi construída uma 
praça, com estrutura de lazer completa: academia ao ar livre, parquinho, pomar, 
praça para cães e campo de futebol society, tudo isso a menos de 200 metros de 
você, em sua nova casa Viena.

Localizado estrategicamente em Morada de 
Laranjeiras, o Reserva da Morada 
está entre toda a estrutura comercial do bairro 
Laranjeiras, o Balneário de Manguinhos e 
cercado por uma reserva ecológica.

Manguinhos
Manguinhos



A Elo Urbano

A Elo Urbano Construtora e Incorporadora é uma empresa jovem e conectada que 
une inovação e tecnologia, buscando ser o Elo entre a Simplicidade e Sofisticação, 
para transformar espaços que promovam o bem-estar das pessoas, de forma segura, 
rentável e sustentável. Surgiu da união de dois engenheiros amigos de infância, que 
traçaram caminhos profissionais diferentes, mas que sempre tiveram uma filosofia 
em comum, e que somam visões para conhecer cada empreendimento, tornando-os 
únicos. Hoje, temos três obras concluídas: Reserva Prime, Quartier e Santorini, e mais 
três em andamento: Milano, Porto Madero e Monte Carlo.



elourbano.eng.br elo_urbano elourbanoconstrutora


