A nossa Missão?

Garantir o seu bem-estar!
Há mais de uma década a actuar no sector imobiliário de topo, a
Hautevile é hoje reconhecida pelo rigor na prestação dos seus
serviços e pela confiança que merece dos seus clientes, com a
garantia dos valores da Dedicação, Qualidade e Segurança.
Garantindo sempre a melhor solução na compra ou arrendamento
de imóveis, a Hautevile presta auxílio à concepção e materialização
da sua ideia, bem como à obtenção do financiamento bancário
mais vantajoso, com possibilidade de rentabilização da propriedade
adquirida.

Our Mission?

Ensure your Wellness!
Acting on Angola’s market for more than a decade now, Hautevile is
acknowledged for the rigor and dedication of the services it provides
and by the confidence of their clients, always with the guarantee of
the values of Reliability, Quality and Safety.
Having the best solutions regarding to the purchase and letting of
properties, Hautevile provides assistance in the conception and
materialization of your ideas, as well as on the counseling on the
most profitable funding, always with the possibility to monetize the
acquired property.

Um Condomínio de Referência!
Kyanda é uma nome de referência em Talatona no que respeita a
condomínios de luxo. Localizado na zona privilegiada a Sul de
Luanda, este condomínio é composto por 48 moradias individuais,
tipo V3+1, com 257m2. Acabamentos de elevada qualidade,
conjugam-se com um desenho envolvente que faz com que cada
moradia se torne um espaço único de requinte.
A ampla área verde central com parque infantil, piscina comum,
edifício multiusos e campo de ténis fazem deste o condomínio ideal
para as famílias viverem com qualidade e conforto.

A Reference in Condominiums!
Located in a privileged area of Talatona, the Kyanda condominium is
made of 48 3+1 bedroom houses with a 257m2 area each.
The high quality finishings blend with an involving design turning the
place into a unique and refined venture.
The main green area contains a playground, a common pool, a multipurpose building and a tennis court making it ideal for families to live
comfortably.

12.907 m2

437 - 629 m2

Área Total de Construção
Total Area of Construction

Áreas de Lote
Plot Areas

Qualidade em Detalhe
Iluminação Pública | Zonas verdes amplas
Piscina de grande dimensão | Espaço Multiusos
Campo de Ténis | Espaços de estacionamento comum
Arruamentos e passeios com segurança
Segurança privada em todo o condomínio
Portaria com controlo de acessos
Geradores auto-suficientes

Quality in Detail
Street lighting | Green areas
Large Pool | Multipurpose building
Tennis Court | Common Parking space
Sreets and Crosswalks to your safety
Private Security
Concierge with access control
Self-Sustaining Generators

MULTI

V3 + 1

257 m2

Tipologia
Typology

Área Habitável
Living Area

Qualidade em Detalhe
Portão de garagem automático | Estacionamento no interior do lote
Porta de entrada de segurança | Rés do chão em porcelanato rectificado
Primeiro piso com soalho flutuante em madeira | Tectos falsos
Quartos com roupeiros encastrados | Iluminação embutida
Caixilharia de alumínio com vidros duplos | Ar condicionado
Sistema de vídeo porteiro | Instalação para TV cabo
Banheira de hidromassagem

Quality in Detail
Automatic garage gate | Parking lot
Safe gateway | Rectified porcelain in the ground floor
Wooden floor in the first floor | Bedrooms with built-in wardrobes
False ceilings | Built-in lighting | Air Conditioning
Aluminum window frames with double glazing | Video intercom system
Cable TV pre installation | Whirlpool

Piso 1
First floor

3

8
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1. Hall dos Quartos | | Room Hall
2. Suite | | Suite
3. Closet | | Closet
4. Inst. Sanitária | | Bathroom
5. Quarto 1 | | Bedroom 1
6. Quarto 2 | | Bedroom 2
7. Inst. Sanitária | | Bathroom
8. Varanda | | Balcony
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8.80 m2
33.60 m2
10.00 m2
3.10 m2
14.50 m2
4.00 m2
1.50 m2
2.00 m2
3.20 m2
25.00 m2
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Piso 0
Ground floor
1. Hall | | Hall
2. Sala de Estar e Jantar | | Living and Dining Room
3. Escritório | | Office
4. Inst. Sanitária Social | | Common Bathroom
5. Cozinha | | Kitchen
6. Corredor de Serviço | | Service Hallway
7. Despensa | | Pantry
8. Lavandaria | | Laundry Room
9. Inst. Sanitária de Serviço | | Bathroom
10. Garagem | | Garage
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