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Inspirado em uma das mais
 importantes cidade da Europa. 

Feito pra você.
O seu mundo acaba de ganhar mais estilo, sofisticação, conforto e uma pitada de sotaque 

britânico. O Manchester Residence une modernidade e nostalgia, somando elementos da 

arquitetura fabril da revolução industrial inglesa com a contemporaneidade de um projeto 

que valoriza o espaço e o bem viver. Tudo com a qualidade Swell em cada detalhe, da 

localização privilegiada ao acabamento esmerado e diferenciado.  



Localizado no Cabral, uma das regiões mais nobres da cidade, o Manchester 

Residence coloca o mundo perto do seu mundo. Ao redor você encontra toda 

a praticidade que precisa para aproveitar o melhor da vida com tranquilidade: 

academias, colégios, supermercados, restaurantes e toda conveniência que a 

vida numa grande cidade oferece. Seja na Inglaterra ou no Brasil.

Estilo Inglês em 
um dos melhores 
bairros de Curitiba.

Restaurante Madero

Histórico Clube



CABRALRua Bom Jesus,  832

PREVILEGIADA

LOCALIZACAO



O seu mundo é aqui.



Imagem ilustrativa da fachada

Projeto de paisagismo:



3
DORMS.

Aptos.  T ipo 

Garden

Coberturas
c/ 4 vagas

O estilo é único,  mas o bem-estar e o conforto    são exclusivos: apenas 18 unidades.

APENAS

UNIDADES18



Imagem ilustrativa vista aérea



Com plantas flexíveis e área útil planejada para não faltar espaço para suas coisas, o seu dia a dia 

vai ganhar toda elegância e sofisticação de uma das principais cidades européias.

No Manchester Residence, exclusividade é poder colocar o seu estilo em cada ambiente. 





• Pé direito de 3m livres nos apartamentos tipo

• Pé direito de 4m livres nos apartamentos gardens

• Esquadrias nos quartos

• Teto de gesso em todo o apartamento

• Churrasqueira a carvão

• Aquecedor de passagem digital

• Lareira nas coberturas

Detalhes que
   fazem
 a diferença

Imagem ilustrativa da suíte do ap. tipo 04 e 05



Imagem ilustrativa da planta do ap. tipo 04 e 05

*Metragens sujeitas à alterações após emissão do RI

Planta Tipo 04 e 05
116m2 - 3 dorms (1 suíte) - 2 vagas*



Imagem ilustrativa do Living ap. 04 e 05



Planta Tipo 01 e 03
105m2 - 3 dorms (1 suítes) - 2 vagas*

*Metragens sujeitas à alterações após emissão do RI

Imagem ilustrativa da planta do ap. tipo 01 e 03



Planta Tipo 02
96 m2 - 2 dorms (1 suíte) - 2 vagas*

*Metragens sujeitas à alterações após emissão do RIImagem ilustrativa da planta do ap. tipo 02



Imagem ilustrativa do living da cobertura 04 e 05

Coberturas com mais 
      bom gosto por m2

• Apartamentos com estilo de casas-suspensas

• Quartos no andar superior e áreas sociais no inferior, dando mais liberdade e 

privacidade aos moradores.
AREA PRIVATIVA157 A 165m2



*Metragens sujeitas à alterações após emissão do RI

Imagem ilustrativa da planta da cobertura tipo 01 e 03 - Pavimento Superior

Plantas Cobertura Tipo 01 e 03
157m2 - 3 dorms (1 suíte e 2 demi-suítes) - 4 vagas*



Imagem ilustrativa da planta da cobertura tipo 01 e 03 - Pavimento Inferior



*Metragens sujeitas à alterações após emissão do RI

Plantas Cobertura Tipo 04 e 05
165m2 - 3 suítes - 4 vagas*

Imagem ilustrativa da planta da cobertura tipo 04 e 05 - Pavimento Superior



Imagem ilustrativa da planta da cobertura tipo 04 e 05 - Pavimento Inferior



Imagem ilustrativa da área externa do ap. Garden tipo 03



Planta Garden Tipo 03
98m2 - 3 dorms (1 suítes) - 2 vagas*

*Metragens sujeitas à alterações após emissão do RI

98m ² e 58m² de jardim privativo - Pé direito de 4m livres

Imagem ilustrativa da planta do ap. Garden tipo 03



Imagem ilustrativa da piscina



Estilo Inglês é ter     espaço para os bons  momentos da vida 
No Manchester Residence, até o seu lazer tem mais estilo. Com opções para todas as idades, 

aqui você encontra espaços exclusivos e equipados para cuidar da saúde, do corpo e se 

reunir com os amigos e a família para momentos perfeitos de descontração e alegria.

• Piscina

• Salão de Festas Gourmet

• Fitness



Imagem ilustrativa do fitness



Imagem ilustrativa do saláo de festas gourmet



Edifício

Golden Green

Edifício

Le Monde

Edifício

Prime Class 
Residence

Edifício

Ville Royalle

Qualidade em    tudo que faz. Esse é o nosso     compromisso.



Na hora de comprar um imóvel, escolha um com o alto padrão de qualidade Swell. Uma construtora e incorporadora que atua no mercado 

imobiliário curitibano desde 1982. São 30 anos desenvolvendo empreendimentos com excelência e um acabamento impecável, 

incluindo gesso, carta para piso, infraestrutura de ar condicionado, entre diversos outros detalhes que você não precisa pagar a mais. 

Hoje, a Swell conta com mais de 30 condomínios horizontais e verticais espalhados por toda Curitiba. Um histórico que se deve ao 

comprometimento com cada etapa da obra: escolha do terreno, concepção do projeto, execução da obra e entrega das chaves.

E é esse envolvimento de trabalho que faz da Swell uma empresa cada vez mais sólida e comprometida com a satisfação total de seus 

clientes. Tendo sua política de qualidade reconhecida em 2011 com a conquista de importantes certificações.

Edifício

Guanambi

Edifício

Sant’anna

Edifício

J. Dorigo



O projeto encontra-se em aprovação e está sujeito à alteração. O empreendimento somente será comercializado após a expedição do registro de Memorial de Incorporação nos termos da Lei 4.591/64. Todas as imagens 
são meramente ilustrativas.  Matrícula do terreno: 17.620.  Projeto arquitetônico: Juliana Coimbra Nogueira - CAU 71.015-6. Projeto de paisagismo: Luiz Augusto Ciccarino - CREA 16766/D PR. Engenheiro responsável: 
Leonardo Maciel Pissetti - CREA 29745/D PR. 

Plantão de Vendas: 3088.8717 www.manchestercabral.com.br

Construção:Realização e Incorporação:

www.swell.com.br

Vendas Futuras:

3233-0405

Av. Paraná

Av. Munhoz da Rocha

R. Prof. Arthur Loyola

R. Augusto Stresser
R. Augusto Stresser

R. Machado de Assis
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Cartoon Video Subway

Madero

Restaurante

Au-Au

Colégio Passionista
N. Sra Menina

Mercearia Bresser

Conf. Requinte

IPPUC

McDonald`s
Mercadorama

R. Dep. Joaquim José Pedrosa

Igreja do Cabral

Graciosa 
Country Club

R. Bom Jesus, 832 - Cabral


