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1.0 – Dependências do Subsolo 3  

1.1 –  Reservatório inferior  

Piso: Concreto desempenado. 

Parede: Concreto a vista e acabamento em textura. 

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

1.2 –  Casa de Bombas 

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica.  

Rodapé: Pintura acrílica até 10 cm. 

Parede: Concreto a vista e acabamento em textura. 

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

Esquadria Metálica: Porta de abrir veneziana.  

1.3 –  Circulação de veículos 

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA 

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

1.4 –  Circulação de pedestres 

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA. 

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

1.5 –  Escada 

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica. 

Rodapé: Pintura acrílica até 10 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA, sobre massa corrida PVA. 

Teto: Pintura PVA sobre concreto. 

Esquadria metálica: Porta Corta Fogo com pintura em esmalte sintético. 

Corrimão: Pintura em esmalte. 

1.6 –  Escaninho  

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica.  

Rodapé: Pintura acrílica até 10 cm. 
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Parede: Concreto a vista e acabamento em pintura PVA. 

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

Esquadria Metálica: Porta de abrir veneziana. 

1.7 –  Estacionamento 

Piso: Concreto polido com faixas em pintura acrílica para piso. 

Parede: Concreto a vista e acabamento em pintura PVA. 

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

1.8 –  Hall  

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA. 

Teto: Pintura PVA sobre concreto. 

2.0 – Dependências do Subsolo 2 

2.1 –  Circulação de pedestres 

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em textura. 

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

2.2 –  Circulação de veículos 

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA 

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

2.3 –  Escada 

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica. 

Rodapé: Pintura acrílica até 10 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA, sobre massa corrida PVA. 

Teto: Pintura PVA sobre concreto. 

Esquadria metálica: Porta Corta Fogo com pintura em esmalte sintético. 

Corrimão: Pintura em esmalte. 

2.4 –  Escaninho  

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica.  

Rodapé: Pintura acrílica até 10 cm. 

Parede: Concreto a vista e acabamento em pintura PVA. 
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Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

Esquadria Metálica: Porta de abrir veneziana. 

2.5 –  Estacionamento 

Piso: Concreto polido com faixas em pintura acrílica para piso. 

Parede: Concreto a vista e acabamento em pintura PVA.  

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

2.6 –  Hall  

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA. 

Teto: Pintura PVA sobre concreto 

3.0 – Dependências do Subsolo 1 

3.1 –  Circulação de pedestres  

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em textura. 

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

3.2 –  Circulação de veículos 

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA 

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

3.3 –  Escada 

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica. 

Rodapé: Pintura acrílica até 10 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA, sobre massa corrida PVA. 

Teto: Pintura PVA sobre concreto. 

Esquadria metálica: Porta Corta Fogo com pintura em esmalte sintético. 

Corrimão: Pintura em esmalte. 

3.4 –  Escaninho  

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica.  

Rodapé: Pintura acrílica até 10 cm. 

Parede: Concreto a vista e acabamento em pintura PVA. 
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Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

Esquadria Metálica: Porta de abrir veneziana. 

3.5 –  Estacionamento 

Piso: Concreto polido com faixas em pintura acrílica para piso. 

Parede: Concreto a vista e acabamento em pintura PVA. 

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

3.6 –  Gerador 

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica.  

Rodapé: Pintura acrílica até 10 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em textura. 

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

Esquadrias metálicas: Porta Corta Fogo com pintura em esmalte sintético 

3.7 –  Sala de Medição 

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica.  

Rodapé: Pintura acrílica até 10 cm. 

Parede: Concreto a vista e acabamento em textura. 

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

Esquadrias metálicas: Porta Corta Fogo com pintura em esmalte sintético 

3.8 –  Hall  

Piso: Concreto desempenado com pintura acrílica. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA. 

Teto: Pintura PVA sobre concreto 

4.0 – Dependências do Térreo 

4.1 –  Pulmão de acesso 

Piso: Porcelanato 80 x 80cm marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em textura. 

4.2 –  Hall  

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 
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Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro gesso placa com acabamento em pintura PVA branco neve.    

Esquadria de vidro: Portas de abrir em pele de vidro. 

4.3 –  Guarita 

Piso: Cerâmica 45 x 45 cm, marca Eliane ou similar. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro de gesso em placa e acabamento com pintura PVA branco neve  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Rodapé: Cerâmica 45 x 45 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Esquadrias de alumínio: Porta de abrir veneziana, perfil na cor preta. 

Bancada: Granito Verde Ubatuba 

4.4 –  Administração  

Piso: Cerâmica 45 x 45 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Cerâmica 45 x 45 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Soleira: Granito Branco Siena. 

Teto: Forro de gesso em placa e acabamento com pintura PVA branco neve  

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA. 

Esquadria de alumínio: Porta de abrir veneziana em alumínio, perfil na cor preta e vidro incolor. Janela de 

correr de alumínio, perfil da na cor preta e vidro incolor. 

4.5 –  Copa 

Piso: Cerâmica 45 x 45 cm, marca Eliane ou similar.  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA. Cerâmica 25 x 45 cm, 

marca Eliane ou similar.  

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve 

Esquadria Metálica: Porta de abrir veneziana e janela de correr de alumínio, perfil na cor preta e vidro 

incolor.  

Bancada: Granito Branco Siena. 

Metais: Torneira de mesa bica alta móvel, marca Deca ou similar, cuba de inox retangular, marca 

Tramontina ou similar. 

4.6 –  Vestiário Masculino/ Feminino 

Piso: Cerâmica 45 x 45 cm, marca Eliane ou similar.  

Parede: Cerâmica 25 x 45 cm, marca Eliane ou similar. 
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Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve 

Soleira: Granito Branco Siena. 

Esquadria de alumínio: Janela máximo-ar de alumínio, perfil na cor preta e vidro incolor. 

Bancada: Granito Branco Siena. 

Louças: Lavatório com coluna, marca Deca ou similar.   

Metais: Torneira para lavatório bica baixa com acionamento automático marca Deca ou similar. 

4.7 –  Central de gás 

Esquadria metálica: Porta de abrir e de correr em gradil metálico. 

Piso: Concreto desempenado. 

Parede: Pintura texturizada 

4.8 –  Salão de Festas 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, cor bege marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA.  

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve 

Esquadria de vidro: Pele de vidro com janelas em esquadria de alumínio perfil na cor preta e vidro incolor. 

4.9 –  Lounge Salão de Festas 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm.  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA sobre massa corrida PVA. 

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve.  

4.10 –  WC Salão de Festas  

Piso: Porcelanato 60 x 60 cm, marca Eliane ou similar. 

Rodapé: Porcelanato 60 x 60 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Soleira: Granito Branco Siena. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA  

Esquadrias de madeira: Portas da de abrir em madeira com acabamento em verniz. 

Bancada: Granito Branco Siena. 

Louças: Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento, da marca Celite ou similar e cuba de 

embutir, marca Deca ou similar. 
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Metais: Torneira para lavatório bica alta com fechamento automático, acabamento cromado da marca Deca 

ou similar. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

4.11 –  Fitness / Pilates 

Piso: Vinílico, marca Fademac ou similar.  

Rodapé: Vinílico, marca Fademac ou similar. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA.  

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve. 

Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em verniz. 

 Esquadria de alumínio: Porta de correr em alumínio, perfil na cor preta e vidro incolor. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

4.12 –  Espaço Gourmet 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA, porcelanato 16,5 x 100 cm, 

com superfície amadeirada marca Eliane ou similar. 

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve.  

Esquadrias de Madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em pintura branca 

Esquadria de vidro: Porta de correr em vidro incolor e perfil na cor preta. 

Bancada: Granito Branco Siena. 

Metais: Cuba de inox retangular marca Tramontina ou similar. Torneira de mesa bica alta móvel com 

acionamento automático, marca Deca ou similar. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

4.13 –  Home Cinema 

Piso: Carpete ou similar.  

Rodapé: Carpete ou similar. 

Parede: Revestimento em carpete e porcelanato 16,5 x 100 cm, com superfície amadeirada marca Eliane ou 

similar. 

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve. 

Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em verniz. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

4.14 –  Espaço Relax 

Piso: Porcelanato Acetinado 60 x 60 cm, marca Eliane ou similar.  
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Rodapé: Porcelanato Acetinado 60 x 60 cm, marca Eliane ou similar, altura 15 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em textura sobre massa corrida PVA.  

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve. 

4.15 –  Ducha  

Piso: Porcelanato Acetinado 60 x 60 cm, marca Eliane ou similar.  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: porcelanato 16,5 x 100 cm, com superfície amadeirada marca Eliane ou similar. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

4.16 –  WC Relax  

Piso: Porcelanato 60 x 60 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 60 x 60 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA branca, sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

Esquadria de alumínio: Porta de abrir veneziana em alumínio, perfil na cor preta e janela máximo ar em 

alumínio, perfil na cor preta e vidro incolor. 

Bancada: Granito Branco Siena. 

Metais: Torneira para lavatório com fechamento automático e acabamento cromado, marca Deca ou similar. 

Louças: Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento de descarga, da marca Celite ou 

similar e cuba de embutir marca Deca ou similar. 

4.17 –  Kids 

Piso: Vinílico marca Fademac ou similar.  

Rodapé: Vinílico marca Fademac ou similar. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA.  

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve. 

Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em verniz. 

Esquadria de vidro: Porta de correr em vidro e janela máximo-ar em pele de vidro, perfil na cor preta e vidro 

incolor. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

4.18 –  Salão de jogos 

Piso: Porcelanato 80x80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80x80 cm, marca Eliane ou similar, altura 15 cm. 

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA sobre massa corrida PVA.  
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Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

Esquadria de alumínio: Porta de correr em alumínio, perfil da cor preta e vidro incolor. 

4.19 –  WC Salão de Jogos  

Piso: Porcelanato 60 x 60 cm, marca Eliane ou similar. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em verniz 

Esquadria de alumínio: Janela máximo ar em alumínio, perfil na cor preta e vidro incolor.  

Bancada: Granito Branco Siena. 

Louças: Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento de descarga, da marca Celite ou 

similar e cuba de embutir, marca Deca ou similar. 

Metais: Torneira para lavatório bica baixa, com fechamento automático,  marca Deca ou similar. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

4.20 –  Snooker Bar  

Piso: Porcelanato 16,5 x 100 cm, com superfície amadeirada marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 16,5x100 cm, com superfície amadeirada marca Eliane ou similar, com altura de 110 

cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em tinta de lousa sobre massa corrida PVA  

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve 

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em verniz 

Esquadria de vidro: Janela máximo ar em pele de vidro, perfil na cor preta e vidro incolor. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

4.21 –  Sauna  

Piso: Cerâmica 45 x 45 cm, marca Eliane ou similar.  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Pastilha 5 x 5 cm, cor branca marca Eliane ou similar. 

Teto: Pastilha 5 x 5 cm, cor branca marca marca Eliane ou similar. 

Esquadrias de alumínio: Porta de abrir veneziana em alumínio, perfil na cor preta. 

4.22 –  Piscinas 

Revestimento: Pastilha 5 x 5 cm, cor verde escuro marca Eliane ou similar. 

Borda: Granito Branco Siena. 

Parede cascata: Revestimento 5x5, marca Gail ou similar 

Parede: Reboco paulista com acabamento em textura. . 
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4.23 –  Deck Seco 

Piso: Porcelanato 16,5x100 cm, com superfície amadeirada marca Eliane ou similar  

Teto: Cobertura metálica. 

Ofurô: Ofurô duplo redondo 

4.24 –  Solarium 

Piso: porcelanato 16,5 x 100 cm, com superfície amadeirada marca Eliane ou similar. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em textura. 

Teto: Cobertura metálica. 

4.25 –  Churrasqueira 

Piso: Porcelanato 60 x 60 cm, marca Eliane ou similar. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em textura, sobre massa corrida PVA e porcelanato 16,5 x 100 

cm, com superfície amadeirada marca Eliane ou similar. 

Bancada: Granito Branco Siena. 

Churrasqueira: Pré moldada à carvão. 

Forno de pizza: Pré moldado. 

4.26 –  Playground 

Piso: Emborrachado, cor verde ou similar. 

4.27 –  Casa de Bombas 

Piso: Cimento desempenado com pintura  

Parede: Concreto a vista e acabamento em textura. 

Teto: Concreto a vista e acabamento em textura. 

Rodapé: Pintura acrílica até 10 cm. 

Esquadrias de alumínio: Porta de abrir veneziana em alumínio, perfil na cor preta. 

 

5.0 – Dependências do 1° ao 27° - Pavimentos Tipos  

5.1 – Hall Social 

Piso: Porcelanato 60x60 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 60x 60 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA, sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro gesso placa com acabamento em pintura PVA branco neve.    
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Portas dos elevadores: Com acabamento em pintura esmalte sintético branco neve, sem moldura no 

elevador. 

5.2 – Escada  

Piso: Concreto desempenado. 

Parede: Reboco Paulista com acabamento em pintura PVA. 

Teto: Pintura PVA sobre concreto. 

Esquadrias Metálicas: Porta Corta Fogo com pintura em esmalte sintético.  

Corrimão: Pintura em esmalte 

5.3 –  Escaninho 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm.  

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA, sobre massa corrida PVA. 

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura pva branco neve. 

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em pintura branca.  

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

5.4 –  Split / Laje técnica 

Piso: Concreto desempenado. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura texturizada. 

Teto: Pintura Texturizada 

Guarda-corpo: Metálico em pintura esmalte na cor preta. 

5.5 – Sala Estar, Jantar e TV 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm.  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA branca, sobre massa corrida PVA.  

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve e moldura.  

Esquadria de Alumínio: Porta de correr, perfil na cor preta e vidro incolor. 

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em pintura na cor branca 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

5.6 –  Varanda 

Piso: Porcelanato Acetinado 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato Acetinado 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Textura branco gelo e pastilha  
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Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

Guarda Corpo: Esquadria de alumínio , perfil na cor preta e vidro. 

Bancada: Granito Branco Siena, rodamão h=10cm. 

Metais: Torneira de mesa bica alta móvel marca Deca ou similar, cuba de inox retangular, marca Tramontina 

ou similar. 

Churrasqueira: Ponto para churrasqueira elétrica. 

5.7 –  Lavabo 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar. 

Rodapé: Porcelanato 80x80, marca Eliane ou similar, com altura de 20cm  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA branca, sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

Esquadria de alumínio: Porta de abrir veneziana com perfil na cor preta.  

Bancada: Mármore Bege Bahia.  

Louças: Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento, marca Deca ou  similar e cuba 

esculpida em mármore Bege Bahia. 

Metais: Torneira para lavatório bica baixa, marca Deca  ou similar. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

Acessórios: Kit de exaustão para ventilação mecânica. 

5.8 – Cozinha 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Revestimento 30 x 60 cm, marca Eliane ou similar. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve.  

Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em pintura branca  

Esquadria de alumínio: Porta de abrir, perfil na cor preta e vidro incolor. 

Bancada: Granito Branco Siena. 

Metais: Torneira de mesa bica alta móvel, marca Deca ou similar, cuba de inox retangular, marca 

Tramontina ou similar. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

5.9 – Área de Serviço  

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar. 

Soleira: Granito Branco Siena 

Parede: Revestimento 30 x 60 cm, marca Eliane ou similar. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 
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Esquadria de alumínio: Janela correr em alumínio, perfil na cor preta e vidro incolor. 

Metais: Torneira para tanque, com derivação, marca Deca ou similar, com registro da mesma linha. 

Louças: Tanque em louça marca Celite ou similar. 

5.10 – Circulação  

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA branca, sobre massa corrida PVA.  

Teto: Forro gesso placa com acabamento em pintura PVA branco neve 

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento para pintura branco. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

5.11 –  Suítes 01, 02 e casal 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar. 

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA branca, sobre massa corrida PVA. 

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve. 

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento para pintura branco.  

Esquadrias de alumínio: Janelas de correr em alumínio, perfil na cor preta e vidro incolor. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

5.12 –  Banhos das Suítes 01, 02 e casal 

Piso: Piso cerâmico 60x60 crema, marca Eliane ou similar.  

Filete: Granito Branco Siena 

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Revestimento 30 x 60 cm, marca Eliane ou similar.  

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve  

Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em pintura branca 

Esquadria alumínio: Janelas máximo ar em alumínio, perfil na preta e vidro incolor. 

Louças: Banho das suítes 01 e 02 - Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento marca 

Deca ou  similar e cuba de embutir marca Deca ou similar. 

Banho da suíte casal - Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento marca Deca 

ou similar e cuba de embutir, da marca Deca ou similar. Dois pontos para chuveiro. 

Metais: Torneira para lavatório bica baixa da marca Deca ou similar com registro da mesma linha. 

Bancadas: Granito Branco Siena. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

5.13 – Closet suíte casal 
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Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar. 

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA. 

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve. 

6.0 – Dependências do 28°Pavimento  

FINAL 01:  

6.1 – Hall Social 

Piso: Porcelanato 60x60 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 60x 60 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA, sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro gesso placa com acabamento em pintura PVA branco neve.    

Portas dos elevadores: Com acabamento em pintura esmalte sintético branco neve, sem moldura no 

elevador. 

6.2 – Escada  

Piso: Concreto desempenado. 

Parede: Reboco Paulista com acabamento em pintura PVA. 

Teto: Pintura PVA sobre concreto. 

Esquadrias Metálicas: Porta Corta Fogo com pintura em esmalte sintético. 

Corrimão Metálico: Pintura em esmalte sintético. 

6.3 –  Split / Laje técnica 

Piso: Concreto desempenado. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura texturizada. 

Teto: Pintura texturizada 

Guarda-corpo: Metálico em pintura esmalte na cor preta 

6.4 –  Sala Estar, Jantar e TV 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar. 

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm.  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA.  

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve e moldura. 

Esquadria de Alumínio: Janela máximo ar em alumínio, perfil na cor preta e vidro incolor fixo. 
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Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em pintura branca. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

6.5 –  Varanda 

Piso: Porcelanato Acetinado 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato Acetinado 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Textura branco gelo e pastilha. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve.  

Esquadria de vidro: Porta de correr em vidro incolor. 

Guarda-corpo: Esquadria de alumínio, perfil na cor preta e vidro. 

Bancada: Granito Branco Siena, rodamão h=10cm. 

Metais: Torneira de mesa bica alta móvel marca Deca ou similar, cuba de inox retangular, marca Tramontina 

ou similar. 

Churrasqueira: Ponto para churrasqueira elétrica. 

6.6 –  Lavabo 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar. 

Rodapé: Porcelanato 80x80, marca Eliane ou similar, com altura de 20cm  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em pintura branca  

Bancada: Mármore Bege Bahia.  

Louças: Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento, marca Deca ou  similar e cuba de 

apoio oval, marca Deca ou similar. 

Metais: Torneira para lavatório bica baixa, marca Deca  ou similar. 

Acessórios: Kit de exaustão para ventilação mecânica. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

6.7 –  Cozinha 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Revestimento 30 x 60 cm, marca Eliane ou similar. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em pintura branca 

Bancada: Granito Branco Siena.  

Metais: Torneira de mesa bica alta móvel, marca Deca ou similar, cuba de inox retangular, marca 

Tramontina ou similar. 
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Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

6.8 –  Área de Serviço  

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar. 

Soleira: Granito Branco Siena 

Parede: Revestimento 30 x 60 cm, marca Eliane ou similar. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve  

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em pintura branca  

Esquadria metálica: Janela máximo-ar em alumínio e vidro incolor. 

Metais: Torneira para tanque marca Deca ou similar, com registro da mesma linha. 

Louças: Tanque em louça marca Celite ou similar. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

6.9 –  Lavabo Serviço  

Piso: piso cerâmico 45 x 45 cm, marca Eliane ou similar. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado, acabamento com pintura PVA branco neve. 

Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em pintura branca 

Louças: Lavatório com coluna, marca Deca ou similar.   

Metais: Torneira para lavatório bica baixa, marca Deca  ou similar. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

6.10 –  Circulação  

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro gesso placa com acabamento em pintura PVA branco neve 

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em pintura branca  

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

6.11 –  Suítes 01, 02, 03 e casal 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm.  

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA.  

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve.  

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em pintura branca 

Esquadrias de alumínio:     Suíte 1, 2 e 3 - Janelas de correr em alumínio, perfil na cor preta e vidro incolor. 

 Suíte casal: Porta de correr em alumínio com vidro incolor. 
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Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

6.12 –  Banhos das Suítes 01, 02, 03 e casal 

Piso: Piso cerâmico 60x60 crema, marca Eliane ou similar. 

Filete: Granito Branco Siena 

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Revestimento 30 x 60 cm, marca Eliane ou similar.  

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve  

Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em pintura branca  

Esquadria metálica: Banho das suítes 01, 02 e casal - Janelas máximo ar alumínio, perfil preto na cor 

preta e vidro incolor. 

Bancada: Banhos das suítes 01, 02 e 03 e casal  – Granito Branco Siena. 

Louças: Banho das suítes 01, 02 e 03 - Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento 

marca Deca ou  similar e cuba de embutir marca Deca ou similar. 

Banho da suíte casal – Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento marca Deca 

ou  similar e cubas de apoio oval, da marca Deca ou similar. 

Metais: Torneira para lavatório bica baixa da marca Deca ou similar com registro da mesma linha. 

Acessórios: Kit de exaustão para ventilação mecânica. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

6.13 –  Closet suíte casal 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA. 

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve. 

6.14 –  Varanda suíte casal 

Piso: Porcelanato Acetinado 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, porcelanato amadeirado marca Eliane ou 

similar.  

Rodapé: Porcelanato Acetinado 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura texturizada. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

Guarda Corpo: Esquadria de alumínio, perfil na cor preta e vidro. 

Banheira: Banheira de hidromassagem marca Jacuzzi ou similar, sem aquecedor. 

FINAL 2 e 3 

6.15 –  Hall Social  
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Piso: Porcelanato 80x80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80x80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro gesso placa com acabamento em pintura PVA branco neve.    

Portas dos elevadores: Com acabamento em pintura esmalte sintético branco neve, sem moldura no 

elevador. 

6.16 –  Escada  

Piso: Concreto desempenado. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA, sobre massa corrida PVA. 

Teto: Pintura PVA sobre concreto. 

Esquadrias Metálicas: Porta Corta Fogo com pintura em esmalte sintético.  

Corrimão: Pintura em esmalte 

6.17 –  Escaninho 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm.  

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA, sobre massa corrida PVA. 

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura pva branco neve. 

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em pintura branca. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

6.18 –  Split / Laje técnica 

Piso: Concreto desempenado. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura texturizada. 

Teto: Pintura Texturizada 

Guarda-corpo: Metálico em pintura esmalte na cor preta. 

6.19 –  Sala Estar, Jantar e TV 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm.  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA.  

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve e moldura. 

Esquadria de Madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em pintura branca. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 



 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

RESIDENCIAL EURO PARK 

 
Versão:08 
Aprovado 

em:23/01/2015 
Pág.: 21 de 30 

 

6.20 –  Varanda 

Piso: Porcelanato Acetinado 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato Acetinado 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Textura branco gelo e Pastilha. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

Esquadria de vidro: Porta de correr em vidro incolor.  

Guarda Corpo: Esquadria de alumínio, perfil na cor preta e vidro. 

Bancada: Granito Branco Siena, rodamão h= 10 cm. 

Metais: Torneira de mesa bica alta móvel marca Deca ou similar, cuba de inox retangular, marca Tramontina 

ou similar. 

Churrasqueira: Ponto para churrasqueira elétrica. 

6.21 –  Lavabo 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar. 

Rodapé: Porcelanato 80x80, marca Eliane ou similar, com altura de 20cm  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

Esquadria de Alumínio: Porta de abrir veneziana com perfil na cor preta.  

Bancada: Mármore Bege Bahia.  

Louças: Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento, marca Deca ou  similar e cuba de 

apoio oval, marca Deca ou similar. 

Metais: Torneira para lavatório bica baixa, marca Deca  ou similar. 

Acessórios: Kit de exaustão para ventilação mecânica. 

6.22 –  Cozinha 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Revestimento 30 x 60 cm, marca Eliane ou similar. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

Esquadria de vidro: Apto final 2 -  Porta de abrir em vidro incolor. 

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em pintura branca 

Bancada: Granito Branco Siena.  

Metais: Torneira de mesa bica alta móvel, marca Deca ou similar, cuba de inox retangular, marca 

Tramontina ou similar. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

6.23 –  Área de Serviço  
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Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar. 

Parede: Revestimento 30 x 60 cm, marca Eliane ou similar. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

Esquadria de Alumínio: Janela correr em alumínio, perfil na cor preta e vidro incolor. 

Metais: Torneira para tanque, com derivação, marca Deca ou similar, com registro da mesma linha. 

Louças: Tanque em louça marca Celite ou similar. 

6.24 –  Lavabo Serviço  

Piso: Piso cerâmico 45 x 45 cm, marca Eliane ou similar. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em pintura branca 

Esquadria metálica: Janela máximo-ar em alumínio, perfil preto e vidro incolor. 

Louças: Lavatório com coluna, marca Deca ou similar. 

Metais: Torneira para lavatório bica baixa, marca Deca  ou similar. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

6.25 –  Circulação  

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Teto: Forro gesso placa com acabamento em pintura PVA branco neve 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA. 

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em pintura branca 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

6.26 –  Suítes 01, 02 e casal  

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA.  

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve. 

Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em pintura branca.  

Esquadrias de alumínio: Janelas de correr em alumínio, perfil na cor preta e vidro incolor. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

6.27 –  Banhos das Suítes 01, 02 e casal 

Piso: Piso cerâmico 60x60 crema, marca Eliane ou similar. 

Filete: Granito Branco Siena 

Soleira: Granito Branco Siena. 
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Parede: Revestimento 30 x 60 cm, marca Eliane ou similar.  

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve  

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em pintura branca 

Esquadria de Alumínio: Janelas máximo ar em alumínio com vidro incolor. 

Louças: Banho das suítes 01 e 02 - Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento marca 

Deca ou  similar e cuba de embutir marca Deca ou similar. 

Banho da suíte casal – Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento marca Deca 

ou  similar e cubas de apoio oval, da marca Deca ou similar. 

Metais: Torneira para lavatório bica baixa da marca Deca ou similar com registro da mesma linha. 

Bancada: Banho da suíte 01, 02 e casal – Granito Branco Siena 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

6.28 –  Closet suíte casal 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA. 

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve. 

7.0 – Dependências do 29° e 30° Pavimento  

7.1 –  Hall Social  

Piso: Porcelanato 60x60 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 60x60 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm.  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA.  

Teto: Forro gesso placa com acabamento em pintura PVA branco neve.    

Portas dos elevadores: Com acabamento em pintura esmalte sintético, sem moldura no elevador. 

7.2 –  Escada  

Piso: Concreto desempenado. 

Parede: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA. 

Teto: Pintura PVA sobre concreto. 

Esquadria Metálica: Porta Corta Fogo com pintura em esmalte sintético 

Corrimão: Pintura em esmalte. 

7.3 –  Split / Laje técnica 

Piso: Concreto desempenado. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura texturizada. 
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Teto: Pintura Texturizada. 

Guarda-corpo: Metálico em pintura esmalte na cor preta. 

7.4 –  Sala Estar, Jantar e TV 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm.  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA.  

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve e moldura  

Esquadria de Madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em pintura branca. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

7.5 –  Varanda 

Piso: Porcelanato Acetinado 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato Acetinado 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Textura branco gelo e Pastilha. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve  

Esquadria de vidro: Porta de correr em vidro incolor.  

Guarda Corpo: Esquadria de alumínio, perfil na cor preta e vidro. 

Bancada: Granito Branco Siena, rodamão h=10 cm. 

Metais: Torneira de mesa bica alta móvel marca Deca ou similar, cuba de inox retangular, marca Tramontina 

ou similar. 

Churrasqueira: Pré moldada de concreto a carvão, com revestimento 6,5 x 25,6 ou similar. 

7.6 –  Lavabo 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar. 

Rodapé: Porcelanato 80x80, marca Eliane ou similar, com altura de 20cm  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve.  

Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em pintura branca.  

Bancada: Mármore Bege Bahia.  

Louças: Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento, marca Deca ou  similar e cuba de 

apoio oval, marca Deca ou similar. 

Metais: Torneira para lavatório bica alta, marca Deca  ou similar. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

Acessórios: Kit de exaustão para ventilação mecânica. 
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7.7  –  Cozinha 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Revestimento 30 x 60 cm, marca Eliane ou similar. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve  

Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em pintura branca 

Esquadria de vidro: Porta de correr em vidro incolor.  

Bancada: Granito Branco Siena.  

Metais: Torneira de mesa bica alta móvel, marca Deca ou similar, cuba de inox retangular, marca 

Tramontina ou similar. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

7.8 –  Área de Serviço  

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar. 

Parede: Revestimento 30 x 60 cm, marca Eliane ou similar. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve.  

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em verniz 

Esquadria de alumínio: Janela correr em alumínio, perfil na cor preta e vidro incolor. 

Metais: Torneira para tanque, com derivação, marca Deca ou similar, com registro da mesma linha. 

Louças: Tanque em louça marca Celite ou similar. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

7.9 –  Lavabo Serviço 

Piso: Piso cerâmico 45 x 45 cm, marca Eliane ou similar. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura PVA sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve. 

Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em pintura branca 

Esquadria de alumínio: Janela máximo-ar em alumínio, perfil na cor preta e vidro incolor. 

Louças: Lavatório com coluna, marca Deca ou  similar. 

Metais: Torneira para lavatório bica baixa, marca Deca  ou similar. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

7.10 –  Circulação  

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA.  

Teto: Forro gesso placa com acabamento em pintura PVA branco neve 
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Esquadria de madeira: Porta de correr em madeira com acabamento em pintura branca.  

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

7.11 –  Suítes 01, 02, 03 e casal 

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA.  

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve. 

Esquadria de madeira: Porta de abrir em madeira com acabamento em pintura branca.  

Esquadrias de alumínio:     Suítes 01, 02 e 03 - Janelas de correr em alumínio, perfil na cor preta e vidro 

incolor. 

 Suíte casal – Porta de correr em alumínio, perfil na cor preta e vidro incolor. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

7.12 –  Banhos das Suítes 01, 02, 03 e casal 

Piso: Piso cerâmico 60x60 crema, marca Eliane ou similar.  

Filete: Granito Branco Siena 

Soleira: Granito Branco Siena. 

Parede: Revestimento 30 x 60 cm, marca Eliane ou similar.  

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve  

Esquadria de madeira: Portas de abrir em madeira com acabamento em pintura branca. 

Esquadria de alumínio: Janelas máximo ar em alumínio, perfil na cor preta, com vidro incolor. 

Louças: Banho das suítes 01, 02 e 03 - Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento 

marca Deca ou  similar e cuba de embutir marca Deca ou similar. 

Banho da suíte casal – Bacia sanitária com caixa acoplada e com duplo acionamento marca Deca 

ou similar e cuba de embutir, da marca Deca ou similar. Dois pontos para chuveiro. 

  

Metais: Torneira para lavatório bica baixa da marca Deca ou similar com registro da mesma linha. 

Bancada: Banhos das suítes 01, 02,  03  e casal – Granito Branco Siena. 

Ferragens: Fechadura da marca Papaiz ou similar, acabamento cromado 

7.13 –  Closet  

Piso: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA. 

Teto: Gesso corrido com acabamento em pintura PVA branco neve. 

7.14 –  Varanda suíte casal 
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Piso: Porcelanato Acetinado 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar.  

Rodapé: Porcelanato Acetinado 80 x 80 cm, marca Eliane ou similar, com altura de 15 cm. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em pintura sobre massa corrida PVA. 

Teto: Forro de gesso em placa, tabicado e acabamento com pintura PVA branco neve 

Esquadria de vidro: Janela fixa em vidro 

Guarda Corpo: Esquadria de alumínio, perfil na cor preta e vidro. 

7.15 –  Piscina 

Revestimento: Pastilha 5 x 5 cm, cor verde escuro marca Eliane ou similar. 

Borda: Granito Branco Siena. 

7.16 –  Deck 

Piso: Porcelanato 16,5 x 100 cm, com superfície amadeirada marca Eliane ou similar. 

Parede: Reboco paulista com acabamento em textura. 

8.0 – Mobiliário 

A construtora será responsável por parte dos móveis da área comum e lazer, sendo eles: 

8.1 –  Hall: 

1 sofá em tecido sintético, com 3 lugares; 

1 tapete; 

1 mesa de centro no formato retangular; 

2 mesas de canto quadradas 50 x 50 cm;  

8.2 –  Lobby: 

2 Sofás; 

Espelhos; 

2 Vasos com planta; 

4 poltronas; 

8.3 –  Fitness/Pilates: 

2 esteiras elétricas, com potência 2HP, 150 kg, velocidade de 0 a 16 km/h, marcas Moviment, Athelic ou 

similar; 

2 bicicletas ergométricas, tipo vertical 150kg das marcas Moviment, Athletic ou similar; 

1 estação de musculação para 36 exercícios das marcas Body Solid, Moviment ou similar; 

2 jogos de Halteres; 

caneleiras de 1 a 3kg; 

5 colchonetes; 
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1 aparelho para abdominal; 

1 TV de 32 polegadas; 

2 painéis com imagem; 

Bola para pilates; 

Barras para alongamento; 

Espelhos. 

8.4 –  Snooker Bar:  

2 Poltronas; 

3 Banquetas;  

1 mesa de bilhar, não oficial (com taco e bola); 

1 Balcão de madeira; 

Espelhos. 

8.5 –  Salão de Jogos:  

1 mesa de ping pong; 

2 mesas de xadrez e gamão; 

2 Jogos de Gamão; 

2 Poltronas; 

1 Mesa para jogos de cartas; 

2 Vasos com plantas; 

3 jogos de dardos  

8.6 –  Kids: 

6 jogos de brinquedos pedagógicos em madeira; 

1 tapete infantil de borracha; 

1 piscina de bolas; 

2 Conjuntos de mesas com cadeiras para crianças; 

Espelhos; 

Amarelinha em adesivo no piso; 

8.7 –  Piscinas: 

Filtros e bombas com aquecimento da Marca Jacuzzi ou similar; 

6 Espreguiçadeiras em madeira sem almofadas; 

2 Cachepos 

8.8 –  Playground: 

1 Brinquedo de pvc com escorregador; 
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1 Gira gira  

1 Casa do Tarzan 

8.9 –  Espaço Relax: 

3 cadeiras espreguiçadeiras em madeira com almofada; 

2 Vasos de plantas; 

8.10 –  Salão de Festas:  

2 poltronas; 

Espelhos; 

1 Mesa grande para 6 pessoas com cadeiras; 

8.11 –  Espaço Gourmet:  

4 Banquetas para bar; 

1 Mesas com cadeiras para 8 lugares; 

2 Vasos com plantas; 

8.12 –  Home Cinema:  

1 Frigobar; 

Puffs; 

8.13 –  Churrasqueira:  

Churrasqueira pré-moldada; 

Forno de pizza pré-moldado; 

1 Mesas com cadeiras para 8 lugares; 

9.0 – Diferenciais 

9.1 –  Água f i lt rada nos apartamentos; 
9.2 –  Aproveitamento de água das chuvas;  
9.3 –  Aquecimento Solar para piscinas (por sistema de troca de calor) ;  
9.4 –  Recipiente para coleta de pi lhas e baterias;  
9.5 –  Recipiente para coleta seletiva de l ixo;  
9.6 –  Captação de energia solar para i luminação de alguns pontos do 
jardim; 
9.7 –  Grupo Gerador;  
9.8 –  Sistema de duplo acionamento de descarga;  
9.9 –  Torneira com fechamento automát ico na área comum; 
9.10 –  Previsão para automação elétr ica, com pontos nos apartamento tipo;  
9.11 –  Bicicletário;  
9.12 –  Computador com software de controle de acesso com foto digital;  
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9.13 –  Guarita com controle para guarda e vidros com película de blindagem;  
9.14 –  Infraestrutura de rede frigorígena para ar condicionado tipo Split;  
9.15 –  Piso em porcelanato 60 x 60 cm e 80 x 80 cm;  
9.16 –  Sistema de aspiração central (Previsão);  
9.17 –Drive regenerativo dos elevadores (Elevadores com reaproveitamento 
de energia cinética para os mesmo).  

Para climatizar todos os ambientes o proprietário deverá utilizar o equipamento multi-split. 

NOTAS 

1. As especificações do produto poderão sofrer alterações em razão de mudança de Legislação 
Vigente, alteração do produto junto aos fornecedores, compatibilização de projetos ou por 
determinação da Diretoria Técnica da empresa, sem que isso interfira na qualidade final do produto; 

2.  A construtora não entregará ducha higiênica de bacia sanitária; 

3. A construtora poderá utilizar molduras no forro de gesso sempre que houver necessidade de 
execução das mesmas.  

4. A construtora realizará a pré-instalação de pontos de ar condicionado, nas suítes padrão (03 ou 04 
pontos conforme unidade adquirida) e sala (01 ponto). 

 


