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Carpintarias 

Porta de entrada blindada com fechadura de segurança. 

Portas interiores de correr com acabamentos de madeira lacada. 

Rodapés em madeira de lacada. 

Armários roupeiros interiormente forrados, com prateleiras, gavetas e portas de correr ou 
de abrir em madeira lacada. 

 

Cozinhas 

Tetos falsos em gesso cartonado, com isolamento de lã de rocha e com lâmpadas de LED. 

Móveis de cozinha completos termolaminados ou lacados com tampos em quartz 
compact, Krion ou Silestone, com placa, forno, banca, exaustor, máquina de lavar roupa, 
máquina de lavar louça, microondas e combinado. 

 

Instalações sanitárias 

Pavimentos em cerâmica retificada. 

Louças suspensas de cor branca. 

Torneiras misturadoras de monocomando cromadas. 

Móveis de casa de banho lacados. 

Paredes em cerâmica retificada. 

Tetos falsos em gesso cartonado, com isolamento de lã de rocha e com lâmpadas de LED. 

Base de chuveiro embutida no pavimento com coluna de hidromassagem na W.C. suíte. 

Banheira com chuveiro no W.C. de serviço. 

 

Halls 

Pavimento em cerâmica retificada ou flutuante. 

Paredes revestidas e pintadas. 

Tetos falsos em gesso cartonado, com isolamento de lã de rocha e com lâmpadas de LED. 

Ferragens do tipo aço inox polido. 

 

Sala 

Pavimento em cerâmica retificada ou flutuante. 

Paredes revestidas e pintadas. 

Tetos falsos em gesso cartonado, com isolamento de lã de rocha e com lâmpadas de LED. 

Ferragens do tipo aço inox polido. 

 

Quartos 

Pavimento em flutuante. 

Paredes revestidas e pintadas. 

Tetos falsos em gesso cartonado, com isolamento de lã de rocha e com lâmpadas de LED. 
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Canalizações 

Abastecimento de águas frias em tubagens MEPLA de Geberit (tubo tricomposto). 

Abastecimento de águas quentes em tubagens MEPLA de Geberit (tubo tricomposto). 

 

Aquecimento e Arrefecimento 

Instalação de ar condicionado nos quartos, sala e cozinha. 

Instalação de painéis solares para aquecimento de águas sanitárias, com compensação de 
resistência elétrica. 

 

Outras instalações 

Estores elétricos. 

Sistema de televisão por antena ou fibra óptica. 

Aspiração central. 

 


