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DESCRIÇÃO AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO

Alvenaria Geral Alvenarias com dimensões conforme projeto

Cobertura Lajes de forro Laje impermeabilizada ou telhado

Terraços Laje impermeabilizada

Impermeabilização Geral Manta ou impermeabilizante hidráulico conforme projeto para locais específi cos

Pavimentação Manta acústica Instalação de manta acústica nos apartamentos entre a laje de concreto e o contrapiso, para 
melhoria da efi ciência acústica.

Sala, dormitórios e circulação do apartamento Piso de madeira laminada e rodapés 

Cozinha, área de serviço, banheiros e sacada Porcelanato

Elevadores Granito ou porcelanato

Escadarias Concreto aparente

Fitness, Salão Social, Kids Place, demais áreas de 
uso comum 

Porcelanato ou projetos específi cos, conforme arquitetos de cada área

Garagens Concreto aparente 

Hall do térreo e hall dos andares Porcelanato ou projetos específi cos, conforme arquitetos de cada área

Passeio Conforme projeto paisagístico

Esquadrias Externas dos apartamentos PVC / espera para vidro duplo e com persiana nos dormitórios

Hall do térreo, Salão Social, Fitness e Kids Place PVC  ou vidro temperado ou alumínio

Internas dos aptos Madeira branca

Garagens De ferro conforme projeto específi co

Vidros Banheiros e área de serviço do apartamento 3mm mini-boreal

Sala e dormitórios 4mm transparente e vidros de segurança em locais específi cos

Sacadas Vidro de segurança

Revestimentos de 
parede

Apartamentos Massa corrida

Banheiros, exceto lavabos Azulejo 

Garagens e escadarias Alvenaria aparente

Hall do térreo e hall dos andares Massa corrida e / ou textura / ou conforme revestimentos do projeto do arquiteto de cada 
área

Salão Social, Fitness, Kids Place e demais áreas 
de uso comum

Massa corrida e / ou textura / ou conforme revestimentos do projeto do arquiteto de cada 
área

Paredes externas Reboco misto com textura, exceto nas áreas com revestimentos especiais conforme perspectiva 
arquitetônica

Revestimentos de teto Apartamentos Forro de gesso

Banheiros Forro de gesso

Garagens e escadarias Concreto aparente

Hall do térreo e hall dos andares Forro de gesso

Salão Social, Fitness, Kids Place e demais áreas 
de uso comum

Forro de gesso

DESCRIÇÃO AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO

Pintura Apartamentos Teto e paredes com tinta acrílica ou PVA Maxx

Hall do térreo e hall dos andares, Salão Social, 
Fitness e Kids Place

Teto e paredes com tinta acrílica ou PVA Maxx

Escadarias e garagens Tinta PVA

Externa Textura e tinta acrílica ou similar

Portas de ferro Fundo e tinta esmalte

Portas de madeira Geral apartamentos Madeira de fábrica (opcional semi-laca)*

Equipamentos sani-
tários

Apartamentos Bacias sanitárias de louça com caixa acoplada

Apartamentos Base para metais sanitários da marca Meber ou similar

Instalações Gás Conforme projeto específi co, seguindo normas da ABNT e materiais homologados pelo Inmetro, 
com central de gás

Hidrossanitárias Conforme projeto específi co, seguindo normas da ABNT e materiais homologados pelo Inmetro 
(Tigre, Amanco ou Similar), com hidrômetros individuais

Elétricas Conforme projeto específi co, seguindo normas da ABNT e materiais homologados pelo Inmetro

Espera para Split Um ponto na sala e dormitórios

Paisagismo Geral Conforme projeto específi co

Soleiras e peitoris Geral Basalto polido ou granito



DESCRIÇÃO AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO

Revestimentos de teto Salas Forro de gesso

Banheiros Forro de gesso

Hall do térreo e hall dos andares Forro conforme projeto específi co

Sala de reuniões, auditório e salão de festas Forro conforme projeto específi co

Garagens e escadarias Concreto aparente

Lojas térreas Concreto aparente

Pintura Salas Teto e paredes com tinta acrílica ou PVA Maxx

Banheiros Teto e paredes com tinta acrílica ou PVA Maxx

Paredes das garagens e escadas Tinta PVA

Hall do térreo e hall andares Teto e paredes com tinta acrílica ou PVA Maxx

Sala de reuniões, auditório e salão de festas Teto e paredes com tinta acrílica ou PVA Maxx

Externa Tinta acrílica ou similar

Portas de madeira Acabamento de fábrica ou selador

Portas de ferro Fundo e tinta esmalte

Lojas térreas Teto e paredes com tinta acrílica ou PVA Maxx

Equipamentos sani-
tários

Banheiros Bacias sanitárias de louça com caixa acoplada

Base para metais sanitários da marca Meber ou similar

Instalações Hidrossanitárias Conforme projeto específi co, seguindo normas da ABNT e materiais homologados pelo Inmetro 
(Tigre, Amanco ou Similar)

Elétricas Conforme projeto específi co, seguindo normas da ABNT e materiais homologados pelo Inmetro

Espera para split Um ponto por sala

Paisagismo Geral Conforme projeto específi co

Soleiras e peitoris Geral Basalto polido, granito ou similar

DESCRIÇÃO AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO

Alvenaria Geral Alvenarias com dimensões conforme projeto

Cobertura Lajes de forro Laje impermeabilizada ou telhado

Terraços Laje impermeabilizada

Impermeabilização Geral Manta ou impermeabilizante hidráulico, conforme projeto para locais específi cos

Pavimentação Hall do térreo Porcelanato 

Hall dos andares Porcelanato

Sala de reuniões Porcelanato

Salão de festas Porcelanato

Auditório Carpete ou projeto específi co

Interior das salas Concreto aparente

Banheiros Porcelanato

Escadaria Concreto aparente

Garagens Concreto aparente / piso intertravado ou basalto em pavimentos em contato com o solo

Passeio Conforme projeto paisagístico

Lojas térreas Concreto aparente

Esquadrias Externas Alumínio epóxi

Hall do térreo e lojas térreas Vidro temperado ou alumínio epóxi

Internas privativas Madeira

Internas uso comum Madeira ou alumínio ou ferro ou PVC ou vidro temperado

Escadaria De acordo com corpo de bombeiros

Acessos garagens Ferro ou alumínio,  conforme projeto específi co

Vidros Salas comerciais Vidros duplos laminados na pele de vidro. Demais esquadrias com 4mm e vidros de segurança 
em locais específi cos

Hall do térreo Vidro temperado ou conforme projeto específi co de fachada

Lojas térreas Vidro temperado ou conforme projeto específi co de fachada

Revestimentos de 
parede

Salas Massa corrida

Banheiros Massa corrida ou textura

Garagens Alvenaria aparente

Hall do térreo e hall dos andares Massa corrida / ou textura / ou conforme projetos específi cos dos arquitetos

Sala de reuniões, auditório e salão de festas Massa corrida / ou textura / ou conforme projetos específi cos dos arquitetos

Escadaria Alvenaria aparente

Paredes externas Reboco c/ textura 

Lojas térreas Massa corrida






