
• Cada edifício inclui 390 residências com 

alturas de 2,85 m a 3,50 m (9’4” a 11’4”)

• Coleção exclusiva de sete coberturas  

em cada torre, com altura de  

3,75 m (12’4”), eletrodomésticos de  

última geração, cozinhas externas e,  

em algumas unidades, piscinas  

privativas e spas externos 

• Cada torre possui dez luxuosas  

Tower Suites nas extremidades  

dos edifícios, com quatro quartos,  

quatro banheiros e lavabo 

• As residências são entregues prontas 

para mobiliar com a opção de dois 

pacotes de acabamentos interiores  

que incluem mobiliário italiano e pisos  

de mármore importado

• Acesso ao elevador com  

tecnologia biométrica 

• Varandas com vista para a cidade,  

com parapeitos de alumínio e vidro  

e acesso direto ás áreas de estar  

e aos quartos 

• Portas corrediças de vidro do  

chão ao teto 

• Closets amplos, totalmente acabados,  

em todos os quartos principais 

• Lavabo na maioria das residências 

• Quartos e armários principais com 

pré-cabeamento para internet de 

alta velocidade, telefone e cabo, com 

tomadas para carregamento via USB

Características do Edifício

Características das Residências

• Cada torre de 43 andares foi projetada 

pela internacionalmente aclamada 

Arquitectonica 

• Interiores projetados pela famosa 

empresa de design Richardson Sadeki 

• Área de lazer ampla, com 2 mil  

metros quadrados (0,5 acre), com jardins 

tropicais, churrasqueiras, academia de 

ginástica ao ar livre e playground infantil

• Piscina aquecida com spa 

• Serviço de café e bar na piscina 

• Biblioteca com áreas particulares 

• Academia espaçosa, de última geração, 

com estúdio de fitness individual e sala 

com aparelhos de ginástica 

• Playroom para crianças,  

de última geração

• Spa exclusivo para residentes,  

hammam  compartilhado,com piscinas, 

banhos de imersão chuveiros e saunas.  

Serviços a la carte incluem salas de 

tratamento, cabeleireiro e salões de 

manicure e pedicure 

• Suíte de entretenimento, com decoração 

de ultima moda, inclui uma elegante sala 

de jantar e cozinha digna do melhor chef 

• Centro de negócios totalmente equipado 

• Wi-Fi no lobby e na área de lazer 

• Concierge no local 

Live  
Central.

 

 

 

O Brickell City Centre tem transformado o coração de Miami. Um projeto 

inovador com 450 mil metros quadrados (4,9 milhões de pés quadrados) 

projetados para um estilo de vida moderno, que inclui duas torres 

residenciais, dois edifícios comerciais contemporâneos, lojas, restaurantes 

e o EAST, Miami Hotel — todos conectados pelo CLIMATE RIBBON™, nossa 

obra-prima de artes e ciências, que foi construída com um investimento 

de 30 milhões de dólares. O Brickell City Centre representa uma rede de 

amenidades incomparáveis em todos os aspectos.

Um endereço de dar inveja 



... no coração de Miami

Residências modernas... 

Piscina em Reach

Porte Cochère

A esquerda:  
Tea Lounge 
 em Reach 
A direita:
Playroom  
para crianças

 Concierge

Sala de estar em Reach

Fête Room

Nas torres Reach & Rise, os residentes têm acesso a uma ampla  
área de lazer, com jardins tropicais, churrasqueiras, academia  
de ginástica ao ar livre e playground infantil. Aproveite uma piscina 
aquecida ou relaxe no spa exclusivo para residentes, um hammam 
compartilhado com piscinas, banhos de imersão, chuveiros e saunas. 
Serviços a la carte incluem salas de tratamento, cabeleireiro e salões 
de manicure e pedicure.

Um paraíso para os aventureiros urbanos, o Brickell City Centre  
traz 45 mil metros quadrados (500 mil pés quadrados) de lojas  
e restaurantes a poucos passos de casa. Este é um endereço de  
dar inveja, um destino para os amantes da cultura e da moda. 

As duas torres residenciais do Brickell City Centre, 

Reach & Rise, oferecem interiores meticulosamente 

elaborados, pensados para o seu estilo de vida.  

Com acabamentos sofisticados, estilo sutil e vista  

de perder o fôlego, as residências Reach & Rise  

são o  lugar ideal para desfrutar ao maximo o estilo  

de vida urbano no coração da cidade.

 


