


A Adolfo Starosta foi fundada em 1991, em Porto Alegre, e se especializou no

segmento imobiliário Premium. Alto padrão de qualidade e compromisso são  

as premissas que regem a filosofia de trabalho da nossa equipe. Cada projeto é  

pensado visando proporcionar conforto, bem-estar e satisfação aos proprietários.  

Acreditamos na responsabilidade que temos com cada empreedimento construído  

e entregue, por isso fazemos questão de trabalhar exclusivamente com materiais  

da mais alta qualidade, pensando sempre em entregar imóveis com manutenção

inteligente, minimizando investimentos desnecessários a longo prazo.



A grandiosidade do Museu Orsay inspirou

o novo empreendimento Adolfo Starosta.  

Originalmente, essa edificação parisiense era  

uma estação ferroviária, construída no local  

de um antigo palácio administrativo, o Palais  

d’Orsay. Sua transformação em museu tem  

uma particularidade: foi feita respeitando a  

arquitetura original. O espaço interior é tão  

grandioso que, em um primeiro momento, o  

público fica mais fascinado pelo museu em si  

do que pelo acervo.

Do antigo relógio de vidro, localizado no

segundo andar do museu, é possível apreciar  

uma das vistas mais lindas de Paris. E é esta uma  

das características que dão o status de premium a  

este empreedimento.

Inspiração
A combinação perfeita do  

clássico e do grandioso.



Contemplar uma bela vista da cidade de Porto Alegre do seu  

apartamento, é escolher uma vida premium.
Viver no bairro Bela Vista, é uma feliz coincidência.



A clássica vida premium

O Orsay é mais um empreendimento Premium Starosta que

reúne características únicas: fachada imponente, arquitetura  

inteligente e moderna, distribuição equilibrada dos  

ambientes, materiais e acabamentos da mais alta qualidade,  

para se viver com exclusividade e muito conforto em um dos  

bairros mais nobres de Porto Alegre.

Localização Premium

Rua Comendador Rheingantz, 705 - Bela Vista



Bela Vista é o nome do bairro e esta, é a vista do 9º andar.



A primeira impressão é Premium.

Causar uma boa impressão, desde o primeiro momento, é algo que todos procuramos, seja no trabalho ou ao conhecermos novas

pessoas. Chegar na sua casa e se depararem com uma fachada imponente e detalhes sofisticados – como uma escultura sobre um

espelho d’água – será um ótimo começo. No hall de entrada, tivemos o cuidado de planejar um ambiente que transpareça qualidade

e conforto através de sua arquitetura e decoração. Isto é, tudo foi pensado para que o primeiro impacto seja o de Uma Vida Premium.



Um andar inteiro para você. Isso é ter privacidade  

e conforto para o seu estilo de vida.

O Orsay foi pensado para proporcionar todas as condições para que você possa viver uma vida Premium no seu dia a dia. Os

apartamentos são amplos, com 3 suítes, lavabo, lareira e churrasqueira em um andar exclusivo para a sua família. Além disso, o edifício

será entregue com fitness, salão gourmet, projeto de paisagismo e de segurança, e com 3 vagas de garagem por unidade. Tudo isso

em um dos bairros mais sofisticados de Porto Alegre: Bela Vista.



Ambiente amplo para compartilhar momentos únicos.



Viver uma vida premium é viver bem.

Imagem meramente ilustrativa referente ao apartamento 1601.



Conforto e bem-estar em cada ambiente.



Um lugar para exercitar sua qualidade de vida.



Espaço reservado para viver momentos especiais.



• 3 suítes

•Lavabo

•Lareira

•Churrasqueira

• 3 vagas

•Fitness

• Salão gourmet

•Hall de entrada com pé  

direito duplo decorado

•Fachada “moderna”  

com granito e pastilha

•Espelho d’água

•Projeto de paisagismo

•Projeto de segurança

•Localização Premium



Todas as imagens e perspectivas são meramente ilustrativas. Os móveis e utensílios são propostas de decoração, de dimensões comerciais, não sendo parte integrante da unidade autônoma e áreas comuns do empreendimento. As áreas comuns do empreendimento serão entregues

equipadas e decoradas de acordo com o projeto de decoração. Os materiais de acabamen- to serão entregues conforme o memorial descritivo. As áreas privativas e comuns indicadas nas plantas foram calculadas de acordo com a NBR 12.721. As cotas são medidas face a face das paredes

e poderão sofrer pequenas alterações na execução da obra. A vegetação entregue será composta de plantas bem formadas, conforme especificado no projeto executivo de paisagismo, sendo suas imagens a representação da fase adulta das espécies. Os pontos exatos de vigas, pilares,

instalações elétricas e hidráulicas prevalecentes serão aqueles que constarem nos re- spectivos projetos de execução. As espessuras das paredes e os elementos da fachada constantes no projeto de arquitetura poderão sofrer pequenas variações por razões de ordem técnica ou

arquitetônica ou atendimento das posturas municipais e concessionárias de serviços públicos.


