
HABITAÇÕES

HALL, SALAS, QUARTOS, CORREDORES

•   Teto falso tipo Pladur, pintado a branco

•   Paredes em estuque projetado do tipo “Seral” pintadas a tinta plástica

•   Pavimento em madeira de multi-camadas 

•   Portas interiores em madeira lacada 

•   Rodapés em madeira 

COZINHAS, LAVANDARIAS

•   Tetos e paredes em estuque projetado do tipo “Seral” e/ou mosaico porcelânico

•   Pavimento em grés porcelânico 

•   Armários lacados a cor branca

•   Cozinha equipada com eletrodomésticos

WC MASTER

•   Teto falso hidrófugo, pintado a branco 

•   Pavimento e paredes húmidas em pedra natural

•   Paredes secas lisas pintadas a branco

•   Louças sanitárias suspensas

•   Acessórios em aço inox

WC SUITE E/OU WC SOCIAL

•   Teto falso hidrófugo, pintado a branco 

•   Pavimento e paredes em mosaico porcelânico

•   Louças sanitárias suspensas

•   Acessórios em aço inox

VARANDAS E TERRAÇOS

•   Tetos em painéis de fibrocimento reforçado “euronit”, ou equivalente

•   Pavimento em porcelânico antiderrapante CINCA, em cor a definir

•   Paredes em cerâmico de grande dimensão  

•   Guarda de varandas em vidro 

FACHADA

•   Fachada ventilada revestida com painéis de fibrocimento reforçado “euronit”, ou equivalente 

CONFORTO E SEGURANÇA

•   Porta de alta segurança, sistema de vídeo-porteiro 

•   Climatização por sistema de ar condicionado (quente e frio);

•   Pavimento radiante elétrico nos wc;

•   Produção de água quente através de painéis solares apoiada por bomba de calor

•   Tratamento acústico nas paredes que separam duas frações ou as frações das zonas comuns;

•   Tomada individual adstrita à fração, na garagem, para carregamento de viaturas elétricas 

•   Sala exclusiva de condomínio

ACABAMENTOS
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As imagens são meramente ilustrativas. A decoração e o mobiliário não estão incluídos. As áreas consideradas são áreas brutas privativas aproximadas. 
Acabamentos e equipamentos poderão ser alterados. A informação contida nesta brochura é meramente indicativa e pode por razões técnicas, comerciais 
ou legais, ser sujeita a alteração sem aviso prévio. O texto desta brochura foi redigido segundo o novo Acordo Ortográfico.




