
NO CORAÇÃO DA CIDADE PARA CONQUISTAR O SEU.



Toda qualidade e conforto que você merece, 
no centro da cidade. O DUO Mariz é o novo 
empreendimento da Construtora Sotrin, 
em Alegrete.
Viva diferente, em um lugar completo, que 
integra a sua privacidade, o lazer e a facilidade 
de uma localização única: pertinho de tudo
o que você precisa.

DUO MARIZ – MARIZ E BARROS, 268

No coração da cidade   para conquistar o seu



Qualidade de vida é poder morar perto de tudo, 
com espaços abertos e verdes, numa estrutura  
que foi feita pensando em você!
No DUO Mariz você encontra tudo isso e muito mais.  
A Praça arborizada, com playground, é o cartão 
de visitas do empreendimento, onde não vai faltar 
espaço para a diversão com sua família.

O equilíbrio perfeito
   para uma vida 
   saudável e prática

Praça



Diversão e lazer
   ao ar livre

Playground



Um lugar para celebrar
   e criar  memórias
    de bons momentos!

Salão de festas



Um espaço dedicado para  
   quem gosta de levar
    a vida em movimento.

Bicicletário



Conforto + Praticidade + Segurança
Sua casa deve ser uma extensão da sua personalidade 
e da sua vida. Deve se adaptar à sua rotina e oferecer 
todo o conforto que você merece. 
O Duo Mariz oferece opções de apartamentos de 1 dormitório 
com 52,47m2, sacada e área de serviço completa, e opções  
de 2 dormitórios com 82,46m2, suíte, churrasqueira integrada 
à cozinha, sacada  e banheiro social. Todas as unidades 
contam com vaga de garagem, para maior praticidade 
no dia a dia.

Implantação - Térreo N



Implantação - 2o andar Pavimento TipoN N



Viva -Invista - More
Sua casa deve ser uma extensão da sua personalidade 
e da sua vida. Deve se adaptar à sua rotina e oferecer 
todo o conforto que você merece.  
O Duo Mariz oferece opções de apartamentos  
de 1 dormitório com 52,47m2, sacada e área  
de serviço completa, e opções de 2 dormitórios 
com 82,46m2, suíte, churrasqueira integrada  
à cozinha, sacada e banheiro social. 
Todas as unidades contam com vaga de garagem, 
para maior praticidade no dia a dia.
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Apartamento 1 dormitório
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Apartamento 2 dormitórios



ESCRITÓRIO L IVRAMENTO:

Rua Conde de Porto Alegre,  543

Fone :  (55)3243.3664

SEDE ALEGRETE :

Rua José  Bon ifác io,  183 

Fone :  (55)3422.2580

O DUO Mariz chegou para transformar o seu 
investimento em retorno. 

Valorize seu dinheiro! Invista na Sotrin!

Invista em um novo   
   jeito de viver!

FICHA TÉCNICA

Endereço

Bairro

Cidade e Estado

Rua Mariz e Barros no 268

Centro

Alegrete/RS

Projeto arquitetônico

Projeto de paisagismo

Coordenação

Agência de comunicação

Perspectivas

Arq. Gabriela Boabaid Sobrosa

Arq. Gabriela Boabaid Sobrosa

Melon 3D

Melon 3D

Tipo das unidades

Área total do terreno

Área total construída

Total de unidades

Número de torres

Andares

Apartamentos por andar

Vagas de estacionamento

Áreas mínimas e máximas 
(privativas)

1 e 2 dormitórios

2544,00

10637,43 

96 aptos 

2 torres

8 pavimentos

16 apartamentos

102

52,47 (menor); 82,46 (maior)

Infraestrutura 
das unidades

Apartamentos de 01 dormitório 
com sacada e área de serviço 
completa

Apartamentos de 02 dormitórios 
com churrasqueira integrada a 
cozinha; sacada; gás central para 
cozinha; 01 suíte e banheiro social 

Infraestrutura 
condominial

• Salão de festas com área gour-
met
• Praça externa com playground
• Bicicletário

TEXTO LEGAL Omnientur? Qui sit aliquis et dolent mil et doluptae 
pariaectint illoribus delecabo. Vit reiuntem. Nam anitaturit, qui odi auta 
nitatur re modipsa ndignit aceperio. Ita is re et exero blab ipide maiones 
dem ime doluptaquas con re conet enisim siminct ibusdanimil ipid mos 
et optia quistincia sectatio. Et fugit omni dolorias quis a vellupt aectas 
ea nos dolut officilique nostiore nam eribusa cus illant ma pliquidis 
doleceritate ent laut volorate cuptatur, sero ommos


