
Uberlândia (MG)



Há 27 anos construindo 
com excelência
e entregando sonhos!

Conheça nossos pilares

Estamos comprometidos com o que realmente importa: a satisfação do cliente. 
Por isso, trabalhamos com muita dedicação, investimos em alta tecnologia e 
acompanhamos sempre os avanços do setor.

Nosso propósito é desenvolver construções mais humanizadas, entregando 
soluções personalizadas, modernas e únicas, sempre com o foco no cliente e na 
excelência do planejamento à execução.

Prezamos pelas boas relações humanas, comerciais, sociais e ambientais e, acima 
de tudo, acreditamos que a humanização na construção civil e a valorização 
de profissionais responsáveis e bem preparados contribuem diretamente para o 
uso mais inteligente dos recursos disponíveis.

Sob a gestão do empresário Luiz Braga, fundador da empresa e empreendedor 
por natureza, contamos com uma equipe extraordinária e realizamos cada 
projeto como se fosse nosso.

Nossa principal 
diretriz consiste na 

busca por inovação 
e tecnologia.

Nossos projetos são 
realizados com foco na 

sustentabilidade.

Temos como diferencial 
nosso comprometimento 
absoluto com os prazos 

estabelecidos.



lbragaconstrutora.com.br

Mais de 100.000 m2 
de sonhos construídos!Veja só onde 

a LBraga 
Construtora 
já atua!

Uberlândia

Itajubá

Pouso Alegre

Itapira

Jacutinga



Sua vida 
elevada ao 
extremo
Uma nova maneira de morar bem: esqueça tudo 
o que você já viu e abra sua visão para o novo.

Com a experiência de 27 anos da LBraga 
Construtora, o Vangarden traz, com excelência, 
inovação e exclusividade, todo o conforto do 
ambiente urbano e uma visão privilegiada da 
natureza.

Conforto e estilo à
altura dos seus sonhos!



Granja 
Marileusa
Bairro planejado, é o primeiro micropolo 
de tecnologia de Uberlândia. Criado 
para uma convivência completa: morar, 
viver e trabalhar.

Ótima 
localização!



Perto de tudo 
que você 
precisa!

• Fácil acesso ao Centro

• Infraestrutura de tecnologia 

diferenciada

• Centro comercial completo

• Câmeras de monitoramento 

por todo o bairro

• Bancos

• Clínicas

• Clube

• Comércio

• Delegacia

• Escola

• Faculdade

• Farmácias

• Hotéis 

• Indústrias

• Parques

• Praças

• Postos de combustível

• Reserva natural

• Restaurantes

• E muito mais!



Design 
sofisticado



Condomínio 
vertical

com espaço para 4 lojas comerciais 
e diversas áreas comuns

21 pavimentos com 
4 aptos por andar

Pavimento térreo

84 apartamentos



Estrutura 
completa 
para você e 
sua família:
• Hall
• Sala de reuniões
• Espaço Coworking
• Brinquedoteca
• Playground
• Boulevard
• Salão de festas
• Pet Space
• Bicicletário
• Beach Tênis

Incorporadora responsável: LBraga Construtora e Incorporadora Eireli.
Todas as imagens são ilustrativas e apresentam sugestões de decoração.
Os móveis são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato.
Os acabamentos e equipamentos serão entregues conforme Memorial 
Descritivo entregue na assinatura do contrato.



com sistema antipânico

O 22o pavimento

Piscina adulto e infantil

Deck

Espaço Fitness

Boulevard

Espaço Gourmet1

Espaço Gourmet 2

3 elevadores

Rooftop



• Sala de jantar/estar;
• Varanda Gourmet;
• Cozinha;
• Área de Serviço;
• 3 Suítes;
• Lavabo.

Apartamentos de 
120 m2 a 144 m2



Planta Final 1

Apartamento com 3 suítes
Closet
Sala de estar e jantar
Cozinha
Lavabo
Área de serviço
Varanda gourmet

143,80 m2



Planta Final 2

141,03 m2

Apartamento com 3 suítes
Closet
Sala de estar e jantar
Cozinha
Lavabo
Área de serviço
Varanda gourmet



Planta Final 3

119,99 m2

Apartamento com 3 suítes
Sala de estar e jantar
Cozinha
Lavabo
Área de serviço
Varanda gourmet



Planta Final 4

123,37 m2

Apartamento com 3 suítes
Sala de estar e jantar
Cozinha
Lavabo
Área de serviço
Varanda gourmet



Pavimentos



Rooftop



Térreo



Subsolo 1

Subsolos com vagas de 
estacionamento cobertas



Subsolo 2

Subsolos com vagas de 
estacionamento cobertas



Mais 
comodidade 
para você e 
sua família!
• Academia
• Brinquedoteca
• Coleta Seletiva
• 3 Elevadores com sistema antipânico
• Espaço PET
• Garagem e boxes no subsolo
• Gás canalizado nas cozinhas com medições individuais
• Infraestrutura para ar-condicionado nas suítes e na sala 
de jantar/estar
• Piscinas com borda infinita (adulto e infantil)
• Salão de festa



Feito 
pensando 
em você!

• Entrada social e garagem com câmeras 
de monitoramento;
• Portaria remota, com controle de entrada 
e saída de pessoas.

• Medições da Cemig e Dmae individualizadas;
• Infraestrutura para instalação de ar-condicionado.

Segurança e tecnologia:

Economia e conforto:



Sua vida 
elevada ao 
extremo

Expanda seus horizontes.

lbragaconstrutora

lbragaconstrutora.com.br

      (34) 99289-5678

Gestão de vendas:
 

Visite nosso escritório:
      Av. Floriano Peixoto, 6000, Granja Marileusa *Incorporação CRI MAT. X0.X0X


