
Para você mudar de vida.



O 1º empreendimento 
da Stern Haus com 
venda 100% online.

NOS ADAPTAMOS PARA ENTREGAR MAIS 
FACILIDADE E INOVAÇÃO PARA VOCÊ!

A Stern Haus Digital é uma marca 100% online, 
que descomplica a venda e garante mais 
agilidade em todo o processo. 

O Like Residence é o 1º empreendimento 
com venda totalmente digital da Stern Haus, 
trazendo modernidade aliado com tecnologia. 



Sobre o Like 
Residence
ALTA QUALIDADE EM TODOS OS DETALHES.
Apartamentos planejados para o seu 
estilo de vida, com espaços funcionais e 
contemporâneos. 

Acessível em todos os sentidos. 
Tenha a facilidade de morar em região 
privilegiada, com o bem-estar de estar 
próximo de áreas verdes e de lazer e 
a facilidade de ficar perto de áreas 
relevantes da cidade. 

Um empreendimento conectado com 
a praticidade e comodidade a vida 
moderna precisa. 



Viva a liberdade 
de morar em 
área privilegiada. 
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Rua João Silveira do Amaral, nº 104



Viva em local 
central da 
cidade com 
mais praticidade 
e modernidade

Hall de entrada



Espaços prontos 
para combinar 
com seu estilo 
de vida. 

Veja o 360º deste ambiente

Salão de Festas

https://photos.google.com/share/AF1QipPmR7m6lTq7ae9kKnNZTds2gCisP0g4uJH_-FoCSdvgeMUFPkI5apJFYwweSjsabQ/photo/AF1QipMyMrnZLHi3P5shc5O6t0lLoVAAYjNFg92P1r2U?key=NmpNaUs4b2hGZWoxMDllT1pLdkljOUkxM0JhaVJB


Apartamentos 
de 2 e 3 
dormitórios

10 unidades



Perspectiva 
ilustrada do 
apartamento 
de 2 dormitórios.

Veja o 360º deste ambiente

https://photos.google.com/share/AF1QipOYYuBQBBfvO9Pwne1XrkOdR7qIFOkZ6YmK-vljUWex6T0zDyTiLyC1Pfh1pmSf_A/photo/AF1QipP9cYWvdSUdSAvF7Gbkm2IbTRoQFzdJajTRc7d0?key=bzBHM2NKYjJHWWVXWXNzMktwQmdqVWRrNEtfWll3


Perspectiva 
ilustrada do 
apartamento 
de 3 dormitórios.

Veja o 360º deste ambiente

https://photos.google.com/share/AF1QipOYYuBQBBfvO9Pwne1XrkOdR7qIFOkZ6YmK-vljUWex6T0zDyTiLyC1Pfh1pmSf_A/photo/AF1QipP9cYWvdSUdSAvF7Gbkm2IbTRoQFzdJajTRc7d0?key=bzBHM2NKYjJHWWVXWXNzMktwQmdqVWRrNEtfWll3


Perspectiva 
ilustrada 
da suíte



Planta 
apartamento
2 dormitórios
Área privativa: 
73,16 m²



Planta 
apartamento 
3 dormitórios
Área privativa: 
101 m²



Viva no Like 
Residence
Visite o site ou entre em contato 
com a Central de Vendas e 
saiba mais informações.



www.sternhaus.com.br/likeresidence

vendas@sternhaus.com.br
(51) 3049 3020 |  (51) 98484 2006

   stern_haus

Central de vendas
Av. Independência, nº 965 - Centro - Campo Bom/RS

www.sternhaus.com.br/likeresidence

