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Mapa de Acabamentos 
 
 
Garagens 
Pavimento em betão polido na cor natural 
Paredes em betão aparente e bloco de cimento face à vista 
Tectos em betão aparente 
 
Zonas comuns 
Pavimento em cerâmico 600x600x8mm tipo aleluia® boulevard dark, ou equivalente 
Paredes em gesso projectado tipo seral, com acabamento a tinta plástica 
Tectos em gesso cartonado, com acabamento a tinta plástica 
 
Caixa de escadas 
Pavimento em cerâmico 600x600x8mm tipo aleluia® boulevard dark, ou equivalente 
Paredes em gesso projectado tipo seral, com acabamento a tinta plástica 
Tectos em gesso projectado tipo seral, com acabamento a tinta plástica 
 
Instalações sanitárias 
Móvel suspenso com acabamento lacado e espelho liso de arestas polidas lavatório de pousar 
tipo sanindusa® sanlife 40x40 ou equivalente misturadora de parede tipo w7®, ou equivalente 
Louça sanitária suspensa tipo sanindusa® urb.y ou equivalente 
 
Cozinhas 
Móveis de cozinha em mdf hidrófugo cru revestido a melamina tipo finsa® gama duo 71a-gris 
acabamento ideal matt nas frentes e ilhargas 
Nicho da zona de trabalho, tampos e ilhargas da ilha revestido a melamina finsa® gama duo 
222-maple blanco acabamento supermate 
Iluminação da zona de trabalho com fita de led em perfil tipo klus® electrodomésticos 
encastráveis (placa de indução, forno, frigorifico combinado, máquina de lavar loiça, e micro 
ondas) da marca balay®, ou equivalente 
 
Diversos 
Porta de segurança com acabamento lacado carpintarias lacadas 
Climatização/ ar condicionado mural tipo multi split aquecimento de águas sanitárias (aqs) com 
bomba de calor blackout eléctrico 
 
Fachada 
Embasamento em betão aparente 
Paredes rés do chão em chapa metálica tipo stacbond®, ou equivalente 
Paredes pisos superiores em reboco delgado sobre isolamento térmico eps 80mm, tipo viero® 
visolplast rstf, ou equivalente 
Caixilharia em aluminio com vidro duplo e corte térmico, tipo sosoares®, ou equivalente 
Guardas em em perfis de ferro metalizado e pintado, conforme pormenores de projecto 
 
Varanda 
Pavimento em lajetas pré-fabricadas de betão na cor natural, tipo amop® lb400cz, 
600x400x42mm, ou equivalente 
Paredes em reboco delgado sobre isolamento térmico eps 80mm, tipo viero® visolplast rstf, ou 
equivalente 
Tectos em betão armado aparente, acabamento a verniz acrilico aquoso tipo cin® betocryl 
incolor, ou equivalente 
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Terraço 
Pavimento em lajetas pré-fabricadas de betão na cor natural, tipo amop® lb400cz, 
600x400x42mm, ou equivalente 
Paredes em reboco delgado sobre isolamento térmico eps 80mm, tipo viero® visolplast rstf, ou 
equivalente 
Tectos em betão armado aparente, acabamento a verniz acrilico aquoso tipo cin® betocryl 
incolor, ou equivalente 
  
Hall 
Pavimento flutuante tipo strong® styleline (ac5) 8mm, 450 carvalho natureza, ou equivalente 
Paredes em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
Tectos em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
 
Sala comum 
Pavimento flutuante tipo strong® styleline (ac5) 8mm, 450 carvalho natureza, ou equivalente 
Paredes em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
Tectos em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
 
Cozinha 
Pavimento cerâmico rectificad, tipo margrês® evoquelight gray, 600x600x11mm, acabamento 
tc (touch), ou equivalente 
Paredes em gesso cartonado hidrófugo, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
Tectos em gesso cartonado hidrófugo, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
 
Lavandaria 
Pavimento cerâmico rectificado, tipo margrês® evoquelight gray, 600x600x11mm, acabamento 
tc (touch), ou equivalente 
Paredes em gesso cartonado hidrófugo, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
Tectos em gesso cartonado hidrófugo, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
 
Distribuição 
Pavimento flutuante tipo strong® styleline (ac5) 8mm, 450 carvalho natureza, ou equivalente 
Paredes em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
Tectos em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
Instalações sanitárias 
Pavimento cerâmico rectificado, tipo margrês® prestige corinthian beige, 600x600x11mm, 
acabamento natural, ou equivalente 
Paredes em gesso cartonado hidrófugo, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
Paredes em cerâmico rectificado, tipo margrês® prestige corithian beige, 1200x600x11mm, 
acabamento p (polido), ou equivalente 
Tectos em gesso cartonado hidrófugo, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
 
Suite 
Pavimento flutuante tipo strong® styleline (ac5) 8mm, 450 carvalho natureza, ou equivalente 
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Paredes em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
Tectos em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
 
Quarto 
Pavimento flutuante tipo strong® styleline (ac5) 8mm, 450 carvalho natureza, ou equivalente 
Paredes em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
Tectos em gesso cartonado standard, arestas reforçadas com cantoneira, acabamento 
estanhado com pintura a vinil mate tipo cin®, ou equivalente 
 


