
 FACHADAS EXTERIORES

  • Fachadas com reboco térmico pintado à cor rosa-vermelha entre o piso 0 e 2
  • Fachadas revestida a zinco nos pisos 3 e 4
  • Cantarias de pedra existentes reabilitadas
 • Varandas: Guardas metálicas em ferro pintadas
 • Caixilharia em alumínio lacada à cor cinza RAL 7016 e RAL 7047
    com corte térmico e vidro duplo
   
 HALL DE ENTRADA

  • Paredes estucadas e pintadas
  • Revestimento de pavimento em pedra existente a recuperar
  • Tecto existente a recuperar e pintura a RAL 9010 CIN Vinylclean ou equivalente
  • Porta de madeira existente recuperada
  • Bateria de caixas de correio em MDF folheado a sucupira
   
 INTERIORES – ZONAS COMUNS

 • Pavimentos em soalho de madeira
 • Teto estucado pintado a RAL 9010 da CIN Vinylclean ou equivalente
 • Paredes estucadas e pintadas a RAL 9010 CIN da Vinylclean ou equivalente 
    e revestidas com painéis de MDF pintado a tinta de esmalte com 
    o RAL 7047 da CIN ou equivalente
   
 INTERIORES – APARTAMENTOS: Geral

 • Paredes com acabamento a estuque pintado a RAL 9010 CIN 
    Vinylclean ou equivalente
 • Tetos em gesso cartonado ou estuque pintados a tinta Vinylmat da CIN 
     ou equivalente na cor RAL 9010 ou tetos decorativos existentes a restaurados
  • Portas interiores lacadas a RAL 7047
  • Pavimento em soalho de madeira de Riga
  • Rodapé em HDF lacado a cor RAL 7047
  • Portadas existentes a recuperar e lacadas a RAL 7047
  • Portas de entrada das frações metálicas de segurança da Dierre ou equivalente
 • Ar condicionado com sistema Mini VRV ou Multi Split da Mitsubishi ou equivalente
 • Sistema Aquecimento Águas garantido por caldeira a gás



 INTERIORES – APARTAMENTOS: Salas e Quartos

  • Armários roupeiros em MDF e portas lacadas a cor RAL 7047, 
    com iluminação LED interior
   
 INTERIORES – APARTAMENTOS: Cozinhas

 • Tecto falso em gesso cartonado pintado a RAL 9010 da CIN Vinylclean  
    ou equivalente
  • Móveis em aglomerado de madeira revestidos a melamina bege pelo  
    interior e portas e frentes de gaveta em MDF lacado na cor verde escuro
  • Tampos de bancada em silestone branco ou equivalente
 • Electrodomésticos de encastrar da SMEG ou equivalente: Forno,
    Exaustor, Micro-ondas, Placa de indução, Frigorifico Combinado,
    Máquina de lavar loiça, Máquina de lavar e secar roupa
 • Pavimento em mosaico hidráulico ou Pavimento em soalho de madeira de Riga
   
 INTERIORES – APARTAMENTOS: Instalações Sanitárias

 • Tecto falso em gesso cartonado pintado a RAL 9010 da CIN Vinylclean 
    ou equivalente
 • Paredes com revestimento a estuque pintado a RAL 9010 ou RAL 4047  
    da CIN Vinylclean ou equivalente, microcimento, mosaico cerâmico  
    10x10 verde escuro ou cinza claro ou espelho 6 mm anti-humidade
  • Armários em HDF folheado a riga ou equivalente
  • Loiças Sanitárias da Sanindusa ou equivalente
 • Torneiras da Azurra ou equivalente
  • Resguardos de duche e banheira em vidro com porta/sistema 
    em vidro temperado
 
 DIVERSOS

 • Estrutura em betão armado, exceto no pavimento de 4 salas no piso 3 
    onde será mantida a estrutura de madeira, pois confinam 
    superiormente com as salas cujos tetos são para manter/recuperar
 • Dois elevadores com capacidade para 8 e 6 pessoas da OTIS ou equivalente
 


