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AQUECIMENTO E AR CONDICIONADO

• Instalação de equipamentos de Ar Condicionado 
com sistema frio/quente na sala e qua�os com 
sistema mono-split das marcas Mitsubish, Daikin ou 
Toshiba.

• Casas de banho com sistema de pavimento 
radiante elétrico.

• Extração mecânica controlada do apa�amento.

• Painéis solares para pré-aquecimento de água.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

• Vídeo-po�eiro eletrónico com câmara no acesso 
ao edifício, monitor colorido em cada um dos 
apa�amentos e retro iluminação incorporada.

• Pontos de luz estanques nas varandas.

• Pontos de luz tipo led no hall, circulação,
casas de banho e cozinha. 

HIDRÁULICA

• Tubulação de água em PVC de multicamadas
e colunas de descidas sanitárias de polipropileno 
com tratamento acústico.

ESTRUTURA

• Estrutura antissísmica de betão armado. 

• Lajes maciças e fungiformes.

FACHADA

• Fachada com sistema Isodur com 
acabamento estanhado de cor branca ou 
similar. 

• Sistema de isolamento térmico para exterior 
tipo Isodur com acabamento estanhado de 
cor branco.

• Alvenaria exteriores de tijolo cerâmico duplo 
formando caixa de ar.

• Tectos das varandas em Aquapanel com 
sistema de isolamento térmico para 
exteriores pintado.

• Varandas com guardas metálicas com 
esquadrias em varão de ferro de pe�is 
ve�icais pintado na cor branco e cinza.

• Sistema de painéis de madeira aplicado 
sobre um fundo com acabamento pintado
na cor preto.

• Separação entre as varandas em chapa 
metálica pintada na cor cinza.

ESTACIONAMENTO E ARRECADAÇÃO 

• Pavimento com acabamento em betão 
afagado a helicóptero.

• Entrada das garagens através de po�ão 
automático com comando à distância. 

• Nas Arrecadações as paredes serão pintadas 
com pintura plástica branca e pavimento em 
betão afagado.

• Aplicação de pintura plástica nos 
paramentos ve�icais e horizontais
no estacionamento.

ZONAS COMUNS EXTERIORES

• Controlo de acessos em ambas as po�arias.

• Iluminação nas zonas de acesso com sistema 
de detecção de presença. 

• Elevadores de última tecnologia e com 
sistema de segurança.

• Ginásio equipado no piso da cobe�ura.

• Piscina com iluminação submergida e com 
sistema de cloração salina.

• Guardas da piscina em vidro temperado.

• As zonas comuns exteriores terão uma 
combinação de vários tipos de pavimento,
para que apresentem um ambiente cálido
e elegante. 

• Pré-instalação de sistema de vídeo vigilância 
nas entradas dos edifícios. 

• Vestiario equipados na área da piscina. 

• Espaço cardio-protegido.

TELECOMUNICAÇÕES

• Antena coletiva comunitária e parabólica. 
Rede coaxial para comunicações por cabo 
(Sala e Suíte Master). Cada apa�amento 
disponibilizará de pré-instalação necessária 
para poder usufruir de TV por cabo e digital.

• Tomadas de voz e dados na cozinha, sala (2 
unidades) e qua�os. 

• Tomadas de TV na cozinha, sala (2 unidades), 
qua�os e varandas.

• Instalação de telefonia básica na cozinha, 
sala e qua�os. 

• Rede de fibra óptica comum do edifício até 
ao quadro elétrico à entrada do apa�amento.

Desenhamos Apa�amentos
A Pensar em si

CONFORTO
E TRANQUILIDADE



INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

• Lavatórios de pousar tipo "Krion Porcelanosa" série Unique Acrilic Stone na 
cor branco.

• Torneira conjunto monocomando de encastre em parede para lavatórios 
tipo “Noken-Porcelanosa" Série Round com acabamento na cor preto fosco.

• Banheira acrílica de encastrar tipo Noken Porcelanosa série Minimal XL.

• Torneira conjunto monocomando de encastre em parede para lavatórios 
tipo “Noken-Porcelanosa" Série Round com acabamento na cor preto fosco.

• Espelhos anti-embaciamento nas casas de banho. 

• Sanita suspensa em loiça Noken Porcelanosa série Arquitect na cor branco. 
• Bidé suspenso em loiça Noken Porcelanosa série Arquitect na cor branco.

• Monocomando de bidé, com válvula automática com acabamento na cor 
preto fosco.

• Monocomando de 4 vias/braço e disco de jacto/4 jactos circulares 
encastrados com chuveiro manual com acabamento na cor preto fosco.

• Base de duche cerâmica Noken Porcelanosa série Plato Project Base.
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•  Móveis tipo Porcelanosa série 
Freestanding Unit MS-1 H com 
acabamento folheado a Carvalho 
com dimensões de 60x48cm, 
90x48cm e 120x48cm.

IMAGINE
A SUA NOVA
CASA



COZINHA

• Cozinha equipa com móveis da marca 
Porcelanosa “Gamadecor” com acabamento 
na cor branco Núbol. Os electrodomésticos 
serão de encastrar da marca AEG ou similar, 
nomeadamente: placa vitrocerâmica, 
exaustor, forno,  microondas, máquina de lavar 
loiça, máquina de lavar e secar roupa e 
frigorífico combinado.

• Bancada em Silestone ou similar na cor 
branco no�e ou cinza expo.

TECTOS E PINTURAS

• Teto falso em gesso ca�onado e hidrófugo 
em todo apa�amento.

• Pintura plástica nos paramentos ve�icais a 
escolher entre branco, cinza claro ou bege 
claro.

• Pintura plástica branca lisa nos paramentos 
horizontais.

CARPINTARIAS INTERIORES 

• Po�a de entrada blindada revestida a folha 
de madeira de Carvalho, face exterior e com 
acabamento lacado na cor branco ,na face 
interior.

• Po�as do interior do apa�amento tapadas 
lisas, com juntas sinfônicas, lacadas na cor 
branco. Puxador e ferragens em cromado. 
• Roupeiros de qua�os e suítes, modulares 
com acabamento lacado a branco.

CAIXILHARIA DE ALUMINIO

• Janelas com caixilharia de alumínio 
termolacado à cor cinza com co�e térmico e 

vidros duplos com sistema Climalit Plus.

• Estores de rolo Fixcreen com tela Screen 
Satiné opaco com sistema blackout com 
comando eléctrico nos qua�os e sala.
• Po�as batentes de acesso às varandas.

VIDROS

• Os vidros das caixilharias de alumínio serão 
duplos com caixa de ar, para melhorar o 
confo�o térmico e acústico dos 
apa�amentos.

PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
Em todo apa�amento incluindo cozinhas (Exceto nas 

Intalações Sanitárias).

• Paredes pintadas a cor branco sobre 
estuque ou gesso ca�onado.

• Pavimento Madeira Natural L´Antic
Colonial Porcelanosa modelo To�ona
de 120x14,5x1,4cm na cor Piazza. 
• Rodapés de madeira lacada em branco 
hidrófugos de 10cm em todo apa�amento, 
exceto em casa de banhos e nas intalações 
sanitárias.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.

• Revestimento de paredes de pedra natural 
marca Porcelanosa série Neve Di Carrara 
Polido de dimensões 45x120cm. 

• Revestimento de pavimento de pedra 
natural marca Porcelanosa série Neve Di 
Carrara Polido de dimensões 45x120cm. 

• Revestimento de paredes na zona de duche 
cerâmica da marca Porcelanosa L´Antic 
Colonial modelo Mediterranea de 7,5x30x1cm 
da cor Calpe Seagreen.

VARANDAS

• Revestimento cerâmico marca Porcelanosa 
Caliza com dimensões de 43,5x65,9cm.

PAREDES 

• Separação entre os apa�amentos e entre as 
zonas comuns serão de tijolo cerâmico duplo 
com caixa de ar e isolamento de lã de rocha.

• No interior dos apa�amentos a divisão entre 
as assoalhadas serão de tijolo cerâmico 
simples.

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA

• Classificação Energética B. 
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Base de duche cerâmica
Noken Porcelanosa
série Plato Project Base.
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