
Maquete mecanizada inova setor da construção civil 

A.Yoshii Engenharia apresenta nova tecnologia no interior do Paraná, em empreendimento 

recém-lançado 

 

O Lakeside Residence, novo lançamento da A.Yoshii Engenharia em Londrina (PR), 

destaca-se por sua tecnologia inovadora ao apresentar uma maquete com elevação - algo 

inédito no segmento. O sistema é acionado por controle remoto e permite a suspensão da 

torre para a exposição do segundo pavimento da área de lazer, apresentando todos os 

atrativos deste espaço. A iniciativa junta-se a outras utilizadas pela empresa, como a 

realidade aumentada e os óculos de realidade virtual. 

 

A novidade traz uma visão real dos ambientes e amplia a experiência do cliente com o 

imóvel comprado na planta - o que facilita a visualização e a comercialização dos espaços,  

inserindo inovação ao setor de construção civil. Em Londrina e região é a primeira maquete 

com este tipo automação.  

 

“Nosso objetivo é sempre encantar o cliente para que ele consiga sentir o produto que está 

comprando da maneira mais real possível. No show room, unimos a experiência do 

apartamento decorado com a materialidade da maquete que permite uma visão real, tanto 

da torre quanto da área de lazer, uma novidade que estamos trazendo para o mercado 

londrinense. Outras estratégias que ampliam a experiência do cliente são os eventos de 

café da manhã, jantar ou torneios esportivos durante a fase de obras dos empreendimentos 

para que o cliente possa estabelecer intimidade com o local onde irá residir”, destaca o 

gerente de Incorporação da A.Yoshii, Ricardo Kitamura 

 

Lakeside Residente 

O empreendimento, com previsão de entrega para julho de 2022, está localizado na região 

do Bela Suíça com vista para o Lago Igapó e centro da cidade de Londrina. Possui 42 

unidades, sendo 232 metros quadrados de área privativa e dois apartamentos por andar, 

com quatro dormitórios e duas suítes.  

 

O lançamento oferece qualidade de vida aos moradores por meio da excelência na 

orientação solar e pela projeção de áreas de lazer, amplas e inovadoras. Nos dois primeiros 

pavimentos estão o Garden Gourmet, um ambiente íntimo com piscina privativa e estrutura 

preparada para receber convidados; piscina coberta e piscinas adulto e infantil descobertas; 

fitness; playground e a quadra esportiva. 

 

A.Yoshii Engenharia 

Fundada em 1965, a empresa atua no estado do Paraná com empreendimentos de alto 

padrão e em todo País com obras de empreitada. Uma das características marcantes da 

empresa é atuar com equipe própria na execução de obras. Com isso, a A.Yoshii se 

diferencia pela qualidade dos projetos, respeito aos prazos e atendimento ao cliente. 

www.ayoshii.com.br  

 

 

http://www.ayoshii.com.br/

