




Ser prático é encontrar soluções onde 
ninguém mais vê. É morar perto do 
trabalho, com área comercial no térreo 
e ter diversas opções de gastronomia e 
lazer no raio próximo. 

Conheça o empreendimento que traz a 
marca do pioneirismo, do alto padrão e 
da praticidade para a SC 401.



Um lugar
prático e 
inteligente
Otimizar o tempo e aproveitar mais 
o que Florianópolis tem de melhor. 
Viva no eixo dos principais fluxos da 
cidade, no caminho para o trabalho, 
para o centro e para as praias.

SC 401 - Florianópolis

 Ao lado da Acate, Mercadoteca e Passeio Primavera

 Menos de 5 min do Shopping Casa & Design

 Menos de 10 min do Floripa Shopping

 Menos de 10 min Santo Antônio de Lisboa

 10 min do Techno Towers

 15 min de Jurerê

 Menos de 15 min Av Beiramar



Um projeto que integra arquitetura, 
design e paisagismo, do térreo 
ao rooftop. São apartamentos, 
comércios e serviços especializados 
assinados por marcas de renome. 

Studios - 36m² a 180m²

1 dorm - 62m²

2 dorms - 110m² a 111m²

Lofts - 63m² a 92m²



Passeio e compras no térreo de casa

O First conta com uma estrutura de 
14 lojas no térreo. Mais opções de 
comércios, gastronomia e serviços, sem 
precisar se preocupar com a distância. operações

 lojas frente SC

de 59 a 133 m2

de 197 a 214 m2



Um boulevard que se abre para a cidade e é o centro do empreendimento.
O projeto paisagístico transforma os espaços e  traz a fluidez da natureza 
para o dia a dia.

Mais jardins, nova vida para os espaços



Aqui você 
aproveita 
melhor o dia
Espaços planejados para relaxar, 
compartilhar momentos e trazer 
mais praticidade para a sua rotina.

Diferenciais do condomínio
 Ferramentaria compartilhada

 Fechadura eletrônica

 Hobby box individual

 Captação de água da chuva para uso no jardim

 Infraestrutura para carro elétrico em todas as vagas

 Controle de acesso inteligente nas áreas comuns

 Áreas comuns monitoradas por câmeras

 Áreas de convivência entregues decoradas



COWORKING / SALÃO DE FESTAS 
Um espaço flexível que pode ser utilizado como coworking ou 

salão gourmet.



Academia Reebok
Alta tecnologia para os treinos, com academia 

homologada e equipada pela Reebok.



Lavanderia Omo
Lavagem de roupas profissional, com lavanderia 

homologada e equipada pela Omo.



Bicicletário
Bicicletário para você não se preocupar com 

espaço para a bike.



Áreas compartilhadas de lazer e estar no rooftop, 
para aproveitar mais momentos ao ar livre.

Lazer no rooftop



Piscina
Piscina ao ar livre com deck para descanso.



SKY Bar
Ambiente para receber convidados para 

o happy hour ou um coquetel.



Serviços 
especializados
à sua 
disposição

Serviço de lavanderia compartilhada 

profissional homologada pela 

Omo, com funcionamento por 

agendamento- sem fila, sem espera 

e com mais organização.

Lavanderia by Omo

Academia homologada e 

equipada  pela Reebok, 

agregando tecnologia e selo de 

qualidade para os treinos...

Academia by Reebok
Para impulsionar ainda mais a rentabilidade 

do seu imóvel, oferecemos um serviço 

opcional em parceria com a Casai, empresa 

especializada em gestão imobiliária.

 A Casai traça as melhores estratégias para 

valorização do seu imóvel, apoiada pela 

tecnologia e estudos de mercado.

CASAI

Solução em segurança com 

a portaria remota Porter. Alta 

tecnologia, com controle 

do acesso de visitantes ao 

condomínio, 24 horas por dia.

Segurança Porter



O projeto
Subsolo Estacionamento

Hobby Box

Térreo + Mezanino Área comercial
Boulevard
Lofts
Lavanderia
Academia
Coworking / Salão de festas

1° Pavimento Studios
1 dorm.
2 dorms.

Ático Studios
Áreas de lazer
Sky Bar



But first,

home.
Um lugar para se sentir verdadeiramente em casa. 

Em cada apartamento, o reflexo de um estilo de vida. 

Studios, lofts, apartamentos de 1 e 2 dorms, com 

projetos inspirados no minimalismo e na sofisticação.



Diferenciais
dos apartamentos
 Forro de gesso no teto
 Atenuantes acústicos (contra piso com manta)
 Infraestrutura para ar split
 Persianas motorizadas
 Aquecimento central à gás (boiler)
 Medidores individuais de água



St
ud

ios
Apt. 209

39m²



St
ud

ios Apt. 316
56m²
Terraço privativo



Apt. 319
180m² Terraço privativoSt

ud
ios



Lo
ft

s
Apt. 107
89m²



2 D
OR

M Apt. 233
111m²
Sacada integrada



Mais que um prédio,
estamos construindo
um lugar.
Apresentamos o time de profissionais 
que traduziu a essência do First em um 
verdadeiro lugar para se viver e estar. A 
combinação harmônica entre o design e 
a arquitetura, o urbano e os elementos da 
natureza, estética e funcionalidade. 

ANA TREVISAN 
PAISAGISMO

 SCHNEIDER MARTINS 
ARQUITETURA

MARIANA PESCA 
ARQUITETURA

CANTEIRO 
ENGENHARIA





first1st.com.br
@fmendonca_empreendimentos

(48) 98402-6325


