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Pavimento flutuante com acabamento tipo carvalho em kitchenettes.
Pavimento cerâmico de cor cinza, 60cmx60cm, ou equivalente, em cozinhas.
Rodapé de bancadas em alumínio termolacado.
Rodapé nas paredes em cerâmico igual ao pavimento;
Paredes revestidas a apainelado de madeira com acabamento 
semelhante aos móveis de cozinha.
Revestimento de parede entre bancada e armário superior
em material semelhante aos tampos de bancada. Paredes revestidas
a estuque com pintura acetinada na cor branca, em kitchenettes.
Teto falso hidrófugo com pintura lisa mate na cor branca;
Armários de cozinha com portas em aglomerado melamínico
hidrófugo branco, tampos de bancada em pedra natural
ou material compósito, equipadas com lava loiça em aço inox, 
torneira monocomando de lava-loiça e bica giratória 
de acabamento cromado;
Cozinha completamente equipada com eletrodomésticos 
integráveis SMEG, ou equivalente: máquina de lavar e secar roupa, 
combinado (frigorífico + congelador), micro-ondas, máquina 
de lavar loiça, placa de indução, forno elétrico e exaustor.

cozinhas/kitchenettes

instalações sanitárias
Pavimento cerâmico com dimensão 60cmx60cm, ou equivalente.
Rodapé em MDF lacado na cor branca;
Pavimento flutuante com acabamento tipo carvalho no lavabo social.
Rodapé em MDF lacado na cor branca;
Paredes com revestimento cerâmico 60cmx30cm, ou equivalente
e estuque com pintura lisa acetinado, na cor branca;
Teto falso hidrófugo com pintura lisa mate na cor branca;
Sistema forçado de extração de ar;
Espelho cristal e divisória de duche/banheira em vidro temperado;
Bancada em pedra natural ou em material compósito, 
móvel de lavatório lacado a branco mate com gavetão;
Torneira misturadora de lavatório com válvula automática. 
Torneira misturadora com monocomando de bidé 
com válvula automática. Torneira + chuveiro de duche 
monocomando de banheira. Sistema de duche com braço 
para chuveiro Ø250mm em inox e rampa de duche;
Lavatório de pousar em móvel, sanita compacta, bidé, 
base de duche, banheira retangular.

Pavimento flutuante com acabamento tipo carvalho. Rodapé
em MDF lacado na cor branca;
Paredes revestidas a estuque com pintura acetinada na cor branca;
Tetos revestidos a estuque com pintura lisa mate na cor branca.

hall/salas/quartos/circulações



carpintarias
Portas interiores de batente, em MDF lacado a branco 
com aro/guarnição em estrutura em contraplacado
ou MDF;
Armários roupeiros interiores de sistema de porta 
de batente, com aros, lacados na cor branca.
Sistema de fecho e dobradiças ocultos.
Rodapé à face, lacado à cor branca.

varandas
Pavimento cerâmico de cor antracite, com dimensão
60cmx60cm, ou equivalente. Peça de rodapé igual ao pavimento;
Paredes e tetos revestidos a reboco estanhado 
com pintura mate na cor branca;
Guardas metálicas pintadas à cor cinza escuro;
Painéis de vidro laminado temperado em separação de varandas.

2 elevadores de 8 pessoas por bloco de apartamentos; 
Sistema automático de deteção de incêndios;
Portas corta-fogo;
Exaustores de desenfumagem;
Sistema automático de deteção de monóxido 
de carbono nas caves;
Portão seccionado em aço termolacado no acesso 
ao parque de estacionamento;
Porta interior de batente multiusos, nas arrecadações, 
em chapa de aço galvanizado;
Pré-instalação para sistema de carregamento de 
veículos elétricos, de acordo com a legislação em 
vigor;
Compartimento de lixos;
Fachadas com isolamento térmico em reboco 
estanhado com pintura mate na cor branca; 
Coberturas com sistema de impermeabilização 
completo, revestidas a gravilha de pedra calcária 
branca e caminhos de acesso em lajetas em betão; 
Zona envolvente ao edifício ajardinada, com sistema 
de rega e com várias plantações;
Acessos aos edifícios em pedra mármore cinzenta 
amaciada com dimensão 60cmx60cm ou equivalente.

zonas comuns/exteriores

principais equipamentos
Sistema de vídeo-porteiro;
Sistemas de ar condicionado do tipo Multi-Split;
Sistema solar térmico com painéis solares 
para aquecimento de águas sanitárias;
Depósito de água quente sanitária com ligação ao sistema solar
térmico, com sistema de aquecimento elétrico, em kitchenette.
Caldeira de condensação para produção de águas quentes 
sanitárias em apartamentos com cozinha fechada;
Caixilharia de alumínio termolacado à cor cinza escuro, 
com vidro duplo e corte térmico;
Sistema de estore exterior de enrolar, com comando 
elétrico, em alumínio;
Porta de entrada de segurança de batente, revestida 
com folha de madeira.
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