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Com mais de 10 anos de experiência em apresentação de 
projetos, a ARCHPROGETTI tem como premissa a 
comunicação, favorecendo o entendimento do produ-
to em sua totalidade. Apesar de desenvolvermos 
qualquer tipo de projeto, temos uma forte identi-
dade com o mercado publicitário do ramo imo-
biliário. Participando desde a concepção da cam-
panha até o lançamento do produto, em conjun-
to e sintonia com a empresa de publicidade 
escolhida. Temos uma extensa gama de pro-
dutos, Perspectivas Ilustrativas, Renders 3D, 
Fotorealismo, Humanizadas, Apresentações 
Interativas, Tour Virtual, Fotomontagens, 
Modelagens, Tour 360º, Artes Gráficas 
Diversas. 

Clique nos ícones e siga-nos!

QUEM SOMOS

PERSPECTIVA 
ILUSTRATIVA

Também conhecida como 
maquete eletrônica, usada 
para a apresentação de proje-
tos fotorealísticos, lança-
mentos de condomínio, pro-
jetos para concursos, interi-
ores ou exteriores.

VISANDO O FUTURO

ONDE ESTAMOS

O QUE FAZEMOS

PLANTAS 
HUMANIZADAS

São plantas baixas de 
qualquer tipo de projeto, a 
diferença está na represen-
tação, com o uso das texturas 
e colocação de mobiliário. 
Também é amplamente 
usada para masterplan de 
condomínios.

TOUR 
VIRTUAL

São vídeos de passeios virtu-
ais por dentro dos projetos, 
seguindo um roteiro e 
edições pertinentes a com-
posição de um vídeo comer-
cial. Muito utilizado para 
lançamento de condominio e 
vídeos institucionais.

ARTES
GRÁFICAS

Ilustrações desenvolvidas com 
foco artístico e publicitário. 
Podem ser mapas de localização, 
folders, books, logotipos e outros. 
Desenvolvemos qualquer arte 
gráfica para impressão, desde 
cartões a outdoor.

Transformando tijolos em pixels

360º 
VISION

Apresentação em 360° graus, onde o 
usuário navega pelo interior de ambi-
entes verificando o entorno, similar ao 
street view do Google Maps.

APRESENTAÇÃO INTERATIVA
IN TOUCH

Explorado como mapa de um projeto 
extenso, onde o observador navega 
pelas áreas de interesse, com cliques 
das mãos na tela, interagindo com o 
ambiente e escolhendo o caminho a 
seguir na apresentação.

REALIDADE
AUMENTADA

Em estudo de viabilidade (somente sob 
consulta). Consiste em manipular proje-
tos manualmente através de códigos, 
que projetam em uma tela a sua imagem 
segurando o empreendimento em suas 
mãos. Não é holograma, mas a idéia é 
parecida, a diferença está no fato de ver 
o projeto em suas mãos somente na 
tela, não projetado alem da tela.  

Portaria do Residencial 
Dom Village

Um condomínio com referencia 
na arquitetura tradicional 
romana, situado no município 
de Maricá, região metropolitana 
do estado do Rio de janeiro. 
100% vendido no lançamento.

Edifício Residencial 
Porto Seguro

Fachada do edifício residencial 
Porto Seguro 02, fica situado 
no municipio de Itaguai, costa 
verde do estado do 
Rio de Janeiro, 100% vendido.

Mapa de localização do 
Loteamento Aroeiras

Um loteamento que será lançado em 
maio de 2016, este mapa tem uma filo-
sofia inovadora e contemporânea, uma 
mescla da leveza do guache com 
a definição de desenhos HQ.

Fitness do Condomínio 
ecológico Ecoplace

Projeto e Ilustrações da autoria 
da Arch Progetti Studio, con-

domínio fica situado na RJ 114, 
margeando Maricá e Itaboraí, 

região metropolitana do 
Rio de Janeiro.

Implantação 
do condomínio 
Royal Garden

Situado no munípio de Maricá, 
um condomínio
extremamente bem planejado, 
localização previlegiada. 60% 
vendido no lançamento, já se 
encontra nas últimas unidades.

Rua da Conceição - 188 - 16° andar  
Sala 1606 (Torre do Niterói Shopping)
Centro - Niterói - RJ - CEP: 24230-165

archprogetti@outlook.com
Tel: 021  4042-6999
Cel: 021 99963-5341

Portaria - Dom Village - Maricá RJ

Área de Lazer - Dom Village - Maricá RJ

Portaria - Eco Place - Maricá RJ

Fachada - Condomínio - Muriqui RJ

Academia - Eco Place - Maricá RJ

Suíte - Condomínio - Muriqui RJ

Implantação - Royal Garden - Maricá RJ

Área de Lazer - Royal Garden - Maricá RJ

Prédio Residencial - Porto Seguro - Itaguaí RJ

Mapa de Localização - Aroeiras - Arraial do Cabo RJ

Masterplan - Royal Garden - Maricá RJ

Casa 2 - Dom VIllage - Maricá RJ

http://www.archprogetti.biz/
https://www.facebook.com/Arch-Progetti-392022180863000/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCNU46ENgyRr8XbozHS2ExEA
https://www.instagram.com/arch_progetti_studio/
https://br.pinterest.com/archprogetti/

