MAPA DE ACABAMENTOS
➢ Fachada sistema etics tipo “Cappoto” com acabamento em pintura cor branca e
revestimento de granito serrado tipo “Mondim”;
➢ Cobertura plana com isolamento térmico com acabamento em godo lavado;
➢ Porta de entrada de segurança com fecho multi-ponto forrada com fenólico tipo
madeira de nogueira;
➢ Armário para arrumação junto à cozinha (moradias T3)
➢ Caixilharia em alumínio com vidro duplo e ruptura térmica modelo tipo “cortizo”, série
4200 com microventilado;
➢ Vídeo Porteiro com ecrã a cores;
➢ Cozinha Mobilada em termolaminado com tampo e contratampo em Quartz Compact
(gama a apresentar) e portas e gavetas com sistema blumotion, incluindo fita de Led no
módulo superior;
➢ Cerâmico rectificado preto brilhante no pavimento da cozinha;
➢ Cozinha equipada com os seguintes electrodomésticos da Marca Balay:
•
•
•
•
•
•

Placa Indução;
Exaustor
Forno;
Microondas;
Frigorífico Combinado;
Máquina Lavar Louça.

➢ Estores elétricos lacados com isolamento térmico;
➢ Iluminação por focus embutidos com lâmpadas Led e iluminação nos espaços
exteriores e jardim com lâmpadas Led;
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➢ Aparelhagem elétrica modelo “logus 90” da Efapel com pontos de ligação usb em
quartos, sala e cozinha;
➢ Móveis de WC suspenso em termolaminado com lavatório de pousar modelo “Urban”
45 da Sanitana ou equivalente;
➢ Louças sanitárias suspensas com tampo soft close modelo “glam” da Sanitana nas
WC’s;
➢ Misturadoras embutidas da da marca Bruma nas WC´s;
➢ WC´s do piso 1 com cerâmico tipo mármore “Estremoz” no pavimento e cerâmico
pastilha de pré-corte de cor branca;
➢ Granito tipo Mondim no pavimento do pátio da entrada, terraço e exterior das
varandas;
➢ Soalho flutuante AC5 tipo “finsa” com superfície em “nogueira” nos restantes
pavimentos do piso 0 e 1;
➢ Resguardo de vidro nas varandas exteriores;
➢ Carpintaria e roupeiros embutidos em mdf com acabamento lacado branco;
➢ Portão da Garagem em painel seccionado com isolamento e automatizado (nas
moradias de tipologia T4);
➢ Portões de rua automatizados e gradeamento;
➢ Ar Condicionado da marca “HTW” modelo inverter por split’s (4 unidades na T3 e 5
unidades na T4);
➢ Instalação de Painéis Solares e bomba de calor para águas quentes sanitárias;
➢ Ponto de carregamento de veículo elétrico na garagem ou no alpendre.
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