
DESCUBRA UM MUNDO DESLUMBRANTE  
DE PRESTÍGIO E PRIVACIDADE.



O EDIFÍCIO

Projetado pelo célebre escritório internacional de arquitetura Foster + Partners e executado pelos lendários incorporadores imobiliários novaiorquinos  
Zeckendorf Development e Global Holdings, o 50 United Nations Plaza representa uma oportunidade ímpar para o comprador de classe: morar  

em um dos edifícios mais prestigiados e de estilo incomparável em Manhattan. Do reluzente exterior em vidro, ouro queimado e aço inoxidável até  
o verdadeiro oásis de tranquilidade de sua entrada principal, cada piso desta torre sensacionalmente moderna transmite qualidade inigualável. 

ÁTRIO COM PORTÃO E ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA RESIDENTES

Oferecendo um nível extraordinário de privacidade, segurança e tranquil idade, o 50 United Nations Plaza apresenta a mais rara das comodidades  
urbanas: uma entrada protegida por um portão que se abre para um amplo átrio para carros, ladeado por um belíssimo paisagismo que inclui um  

canteiro de bétulas brancas, buxos e acácias meleiras. O serviço 24 horas de portaria e concierge está de prontidão para assisti-lo enquanto  
manobristas estacionam seu veículo no subsolo, infundindo em cada momento de sua volta à casa um autêntico sentimento de chegada.



O LOBBY

Entre no magnífico lobby que faz uso portentoso de fogo, água, pedra e luz. Uma cascata jorra de uma parede de 10 metros de largura  
por 5 metros de altura e, juntamente com uma formidável lareira, evoca uma energia tranquil izadora, com sons reconfortantes e um balé de  

luzes refletidas. Dois quadros originais - Cosmo 1 e 2 - do artista austríaco Markus Bacher foram encomendados para acrescentar ainda mais  
serenidade. Rodeado por paredes de mármore francês Rouge Griotte, e janelas do chão ao teto, o efeito harmonioso resultante transcende  

o caos da vida urbana com elegância e exclusividade insuperáveis.

OS APARTAMENTOS

 Juntamente com detalhes personalizados e primorosamente projetados, o escritório Foster + Partners conseguiu infundir receptividade  
e privacidade extraordinárias em cada um dos 88 fabulosos apartamentos do condomínio, distribuídos em 43 pisos. Múltiplas aberturas 
panorâmicas, tetos generosos com quase 3,5 m de altura e uma grandiosidade de tirar o fôlego denotam imponência ao mesmo tempo  

em que mantêm uma atmosfera pessoal. Espaços comuns são inundados pela entrada contínua de luz, do alvorecer ao entardecer,  
enquanto as espaçosas suítes masters com banheiras seduzem com a paisagem urbana de luzes noturnas icônicas.



A VISTA

Espaço, luminosidade e vista são verdadeiros artigos de luxo da vida em Nova York, sempre procurados, ainda que raramente  
alcançados. O planejamento arquitetônico magistral do Foster + Partners garante que cada residência possua um local de exposição 

cobiçado e bay windows profundas que capturam luz abundantemente enquanto emolduram vistas panorâmicas inigualáveis do  
East River e do horizonte de Manhanttan. Os edifícios Chrysler, Empire State e o edifício do Secretariado das Nações Unidas  

assumem a posição central neste cenário cinematográfico.

COMODIDADES E LOCALIZAÇÃO

Um templo ao bem-estar de luxo, o centro de fitness e saúde em mármore negro conta com uma piscina de 23 metros - a mais  
majestosa de Nova York. Uma academia de última geração, cujo conceito foi desenvolvido pelo guru do fitness Jay Wright, complementa 
a sauna e o spa exclusivos. Voltado para o East River de Nova York, circundado pelos mais famosos arranha-céus da cidade e próximo  

a lojas e restaurantes de renome internacional, o 50 United Nations Plaza desfruta de uma localização invejável. Um estilo de vida no  
que há de mais fino e requintado em Manhanttan - embora pareça estar a quilômetros de distância. 



ENTREGA IMEDIATA

50UNP.COM  212 906 0550

OS TERMOS COMPLETOS DA OFERTA ESTÃO CONTIDOS NO PLANO DE OFERTA DISPONÍVEL COM NOSSO AGENTE DE INVESTIMENTO. ARQUIVO Nº CD08-0279.SPONSOR: G-Z/10 UNP REALTY, LLC, 445 PARK AVENUE, 19TH FLOOR, NEW YORK, NY 10022. ATENDE AOS 
REQUISITOS LEGAIS DE EQUAL HOUSING OPPORTUNITY. AS ILUSTRAÇÕES COMPUTADORIZADAS E ARTÍSTICAS REFLETEM A ESCALA PLANEJADA E O ESPÍRITO DO EDIFÍCIO. O AGENTE DE INVESTIMENTO NÃO ASSUME COMPROMISSOS OU GARANTIAS, SALVO AS 

ESTABELECIDAS CONFORME O PLANO DE OFERTA. O AGENTE DE INVESTIMENTO NÃO GARANTE QUE FUTURAS CONSTRUÇÕES NOS ARREDORES DO CONDOMÍNIO NÃO ACARRETEM A OBSTRUÇÃO DA VISTA DE QUALQUER UMA DAS JANELAS E/OU TERRAÇOS.

DESENVOLVIDO POR ZECKENDORF DEVELOPMENT, LCC E GLOBAL HOLDINGS, INC 

REPRESENTANTE EXCUSIVO DE VENDAS E MARKETING:  ZECKENDORF MARKETING,  LLC


