MAPA DE ACABAMENTOS

PAVIMENTO
Pavimento com acabamento em madeira tipo
“Carvalho europeu” (com isolamento acústico).

PORTAS/ ARMÁRIOS/ RODAPÉS
Portas interiores pivotantes em MDF lacado a branco
com ferragens em aço inox escovado;
Armários e roupeiros em MDF lacado a branco com ferragens
em aço inox escovado;
Rodapé encastrado em MDF lacado a branco e
aplicado à face da parede.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Bancada com lavatório esculpido em pedra mármore tipo
“Estremoz” (ou equivalente);
Móvel suspenso sob a bancada em MDF hidrófugo
lacado a branco;
Sanita e bidé suspensos da marca Sanindusa
(ou equivalente);
Torneiras misturadoras cromadas de lavatório, bidé, duche e
banheira da marca Bruma
(ou equivalente);
Iluminação com tecnologia LED;
Pavimento com acabamento em mármore tipo “Estremoz” (ou
equivalente) ou madeira tipo “carvalho europeu”;
Paredes com acabamento em mármore tipo “Estremoz”
na zona de duche (ou equivalente) e estuque
pintado à cor branca;
Base de duche em mármore tipo “Estremoz” (ou equivalente)
com acabamento antiderrapante;
Espelho com desembaciador;

COZINHA/ KITCHENETTE
Bancada, lava-loiças e frente de bancada em resina
tipo “Corian” (ou equivalente);
Pavimento com acabamento em mármore
tipo “Estremoz” (ou equivalente);
Armários de cozinha lacados a branco com
puxadores recortados nas portas;
Eletrodomésticos das marcas
Smeg e Siemens (ou equivalente) com acabamento a branco:
• Forno encastrado;
• Micro-ondas encastrado;
• Placa vitrocerâmica de indução;
• Exaustor incorporado em armários superiores;
• Frigorífico combinado de encastrar;
• Máquina de lavar loiça de encastrar;
• Máquina de lavar/secar roupa combinada;
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ACABAMENTOS E
EQUIPAMENTOS INTERIORES
Aquecimento de águas sanitárias por painéis solares
complementado com sistema de
termoacumulador elétrico
Estores black-out elétricos nos quartos;
Caixilharia com vidro duplo e corte térmico, com
aparência de carvalho francês;
Ar condicionado embutido no teto falso (refrigeração e aquecimento);
Sistema de domótica (controlo de climatização,
estores, videoporteiro, iluminação das salas).

ACABAMENTOS E
EQUIPAMENTOS DAS ZONAS COMUNS
Elevadores da marca Schmitt+Sohn/Schindler
ou equivalente;
Pavimento em pedra lioz (ou equivalente) no hall de
entrada e vestíbulo de elevadores;
Paredes em estuque pintado à cor branca.

VARANDAS/ JARDINS PRIVATIVOS
Pavimento de varandas em pedra lioz (ou
equivalente), ou deck, e/ou coberto vegetal.

FACHADA
Fachada isolada termicamente com revestimento final
em pedra tipo lioz serrada envelhecida
(ou equivalente)

ESTACIONAMENTO
Tomadas comuns para carregamento de carros
elétricos. *

*A construção de lugares de estacionamento está condicionada a
aprovação camarária.

O promotor reserva o direito de efetuar, durante o decurso da obra,
as alterações necessárias por exigência de ordem técnica,
jurídica, comercial ou de aprovisionamento, sem que estas impliquem
uma alteração do nível de qualidade.
+351 211 349 157
info@louvreproperties.com
Flamingo Moon, Lda.
Rua Castilho 39, 10C
1250-068 Lisboa, Portugal
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