
Memorial Descri�vo do Empreendimento Parque Fortaleza

1. Terraplenagem executada em corte e aterro conforme projeto específico com
intervenção nos arruamentos, calçadas e áreas comuns;

2. Instalações de Água Potável, conforme especificações e projeto aprovado pela
CODEN;

3. Instalações de Esgotamento Sanitário executado conforme especificações e projeto
aprovado pela CODEN;

4. Instalações Elétricas subterrâneas interligadas com transformadores em pedestal,
conforme projeto aprovado pela CPFL;

5. Instalações de Drenagem de Águas Pluviais composta de tubulações em tubo de
concreto, caixas de passagem e bocas de lobo instaladas nas sarjetas, conforme
projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Nova Odessa;

6. Guias e sarjetas do �po extrusada em concreto;

7. Pavimento asfál�co com acabamento em concreto asfál�co e dimensionamento
aprovado pela Prefeitura Municipal de Nova Odessa;

8. Paisagismo nas áreas de lazer e portarias conforme projeto específico;

9. Plan�o de árvores ao longo das ruas conforme projeto aprovado pela Prefeitura
Municipal de Nova Odessa;

10. Proteção dos taludes das áreas comuns com gramíneas plantadas por semeadura;

11. Rampas de acessibilidade atendendo ao projeto específico;

12. Sinalização viária conforme projeto específico;

13. Muro divisório em alvenaria com blocos de concreto frisados cercando os
condomínios;

14. Portarias conforme Memorial Específico de Acabamentos abaixo;

15. Áreas de lazer contemplando 02 salões de festas, 02 fitness, 03 quadras
poliespor�vas, 01 quiosque sanitário, 02 quiosques churrasqueiras, 04 playgrounds;
07 quiosques simples, 02 praças de leitura, 02 pergolados de madeira, conforme
Memorial Específico de Acabamentos.
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1. Terraplenagem executada em corte e aterro conforme projeto especí-
fico com intervenção nos arruamentos, calçadas e áreas comuns

2. Instalações de Água Potável, conforme especificações e projeto apro-
vado pela CODEN

3. Instalações de Esgotamento Sanitário executado conforme especifi-
cações e projeto aprovado pela CODEN

4. Instalações Elétricas subterrâneas interligadas com transformadores 
em pedestal, conforme projeto aprovado pela CPFL

5. Instalações de Drenagem de Águas Pluviais composta de tubulações 
em tubo de concreto, caixas de passagem e bocas de lobo instaladas 
nas sarjetas, conforme projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de 
Nova Odessa

6. Guias e sarjetas do tipo extrusada em concreto

7. Pavimento asfáltico com acabamento em concreto asfáltico e dimen-
sionamento aprovado pela Prefeitura Municipal de Nova Odessa

8. Paisagismo nas áreas de lazer e portarias conforme projeto específico

9. Plantio de árvores ao longo das ruas conforme projeto aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa

10. Proteção dos taludes das áreas comuns com gramíneas plantadas 
por semeadura
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11. Rampas de acessibilidade atendendo ao projeto específico

12. Sinalização viária conforme projeto específico

13. Muro divisório em alvenaria com blocos de concreto frisados cercan-
do os condomínios

14. Portarias conforme Memorial Específico de Acabamentos abaixo

15. Áreas de lazer contemplando 02 salões de festas, 02 fitness, 03 qua-
dras poliesportivas, 01 quiosque sanitário, 02 quiosques churrasqueiras, 
04 playgrounds, 07 quiosques simples, 02 praças de leitura, 02 pergola-
dos de madeira, conforme Memorial Específico de Acabamentos

MEMORIAL DESCRITIVO DO
EMPREENDIMENTO PARQUE FORTALEZA
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(*) Acabamentos:
Pinturas cor 01 - "Hippie Chique” - Suvinil Selfcolor (paredes em  látex acrílico fosco);
Pinturas cor 02 - "Marrom Sussurro" B364 - Suvinil Selfcolor; 
Caixilhos: Caixilhos em alumínio brancos
Portas: Portas em alumínio brancas
Interruptores e tomadas: Interruptores e tomadas da linha Pial Plus - Pial
Ferragens UDINESE: Linha Euro - fechadura com roseta modelo 325/70 na cor branca
Louças sanitárias: Bacia convencional Acesso Conforto sem abertura frontal modelo 
Vogue Plus na cor branco gelo - Deca; Lavatório para coluna mais coluna suspensa 
modelo Vogue Plus na cor Branca - Deca
Metais: Torneira uso público - Docol Pressmatic de mesa cromada; Ducha higiênica 
com registro e derivação linha Pertutti - Docol; Registros com acabamento linha 
Pertutti - Docol; Torneira de mesa para cozinha linha Gali - Docol; Cuba de inox 
modelo Lavínia Prime 56x34x17 cm - Tramontina

1

2

3

4

Espaço Fitness

Sanitários / PNE

Terraço e Fachadas

Telhado

Cimentado 
desempenado

com tratamento
antiderrapante

Revestimento em
Porcelanato Cimento 

esmaltado acetinado - 
borda arredondada 

60x60cm - Blend Beje - 
Eliane - Rejunte na cor 
Corda, até a altura de 

1,80m. A partir daí, 
massa desempenada 
sob massa corrida e 

pintura em látex 
acrílico fosco na cor 

branca.

Porcelanato Cimento 
esmaltado acetinado - 

borda arredondada 
60x60cm - Blend Beje - 
Eliane - Rejunte na cor 

Corda;
Soleira de granito 

branco dallas;
Rodapé em 

porcelanato com altura 
de 7cm - Cimento 

esmaltado acetinado - 
borda arredondada - 
Blend Beje - Eliane - 
Rejunte na cor Corda

Revestimento em
Porcelanato Cimento 

esmaltado acetinado - 
borda arredondada 

60x60cm - Blend Beje - 
Eliane - Rejunte na cor 
Corda, até a altura de 

1,80m. A partir daí, 
massa desempenada 
sob massa corrida e 

pintura em látex 
acrílico fosco na cor 

branca.

Massa desempenada 
e lisa com (*) 

acabamento em 
pintura texturizada 

tipo Grafiatto malha 
10 na cor 01; Pilares e 
base dos bancos com 

(*) acabamento em 
pintura texturizada 

tipo Grafiatto malha 
10 na cor 02;

Telha vã sobre 
estrutura de madeira

Telha vã sobre 
estrutura de madeira

Laje pré-moldada com 
aplicação de massa 
corrida e pintura na 

cor branca.

Portas em alumínio 
brancas. Caixilho em 

alumínio branco e 
vidro fantasia esp. 4 
mm. Luminária tipo 
plafon de sobrepor.

Telha de concreto 
Tégula modelo 
Double S na cor 

Cinza Pérola sobre 
estrutura de 

madeira. 

ITEM AMBIENTE PISO, RODAPÉ E
SOLEIRAS PAREDE TETO OUTROS
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1 Cozinha

Porcelanato Cimento 
esmaltado acetinado - 

borda arredondada 
60x60cm - Blend Beje - 
Eliane -Rejunte na cor 

Corda;
Soleira de granito 

branco dallas;
Rodapé em porcelanato 

com altura de 7cm - 
Cimento esmaltado 

acetinado - borda 
arredondada - Blend 

Beje - Eliane - Rejunte 
na cor Corda

Revestimento em 
Porcelanato Cimento 

esmaltado acetinado - 
borda arredondada 

60x60cm - Blend Beje - 
Eliane -Rejunte na cor 
Corda, até a altura de 

1,80m. A partir daí, 
massa desempenada 
sob massa corrida e 

pintura em látex acrílico 
fosco na cor branca.

Telha vã sobre estrutura 
de madeira

Portas de alumínio 
brancas; Caixilho em 

alumínio branco e vidro 
6mm incolor. 

Porcelanato Cimento 
esmaltado acetinado - 

borda arredondada 
60x60cm - Blend Beje - 
Eliane -Rejunte na cor 

Corda;
Soleira de granito 

branco dallas; 
Rodapé em porcelanato 

com altura de 7cm - 
Cimento esmaltado 

acetinado - borda 
arredondada - Blend 

Beje - Eliane - Rejunte 
na cor Corda

Massa desempenada 
sob massa corrida e 

pintura em látex acrílico 
fosco na cor branca. 

Telha vã sobre estrutura 
de madeira

Portas de alumínio 
brancas; Caixilho em 

alumínio branco e vidro 
6mm incolor. 

Porcelanato Cimento 
esmaltado acetinado - 

borda arredondada 
60x60cm - Blend Beje - 
Eliane - Rejunte na cor 

Corda;
Soleira de granito 

branco dallas;
Rodapé em porcelanato 

com altura de 7cm - 
Cimento esmaltado 

acetinado - borda 
arredondada - Blend 

Beje - Eliane - Rejunte 
na cor Corda

Massa desempenada 
sob massa corrida e 

pintura em látex acrílico 
fosco na cor branca. 

Telha vã sobre estrutura 
de madeira

Portas de alumínio 
brancas; Caixilho em 

alumínio branco e vidro 
6mm incolor. 

Portas em alumínio 
brancas. Caixilho em 

alumínio branco e vidro 
fantasia esp. 4 mm. 

Luminária tipo plafon de 
sobrepor.

Laje pré-moldada com 
aplicação de massa 

corrida e pintura na cor 
branca.

Revestimento em 
Porcelanato Cimento 

esmaltado acetinado - 
borda arredondada 

60x60cm - Blend Beje 
- Eliane -Rejunte na 

cor Corda, até a altura 
de 1,80m. A partir daí, 
massa desempenada 
sob massa corrida e 

pintura em látex 
acrílico fosco na cor 

branca.

Porcelanato Cimento 
esmaltado acetinado - 

borda arredondada 
60x60cm - Blend Beje - 
Eliane -Rejunte na cor 

Corda;
Soleira de granito branco 

dallas; Rodapé em 
porcelanato com altura 

de 7cm - Cimento 
esmaltado acetinado - 
borda arredondada - 
Blend Beje - Eliane - 
Rejunte na cor Corda

Depósito

Salão

Sanitários / PNE

2

3

4

ITEM AMBIENTE PISO, RODAPÉ E
SOLEIRAS PAREDE TETO OUTROS



ACABAMENTOS
SALÃO DE FESTAS

Nova Odessa

6

5 Terraço e Fachadas

Cimentado 
desempenado com 

tratamento ante 
derrapante

Paredes: Massa 
desempenada e lisa com 

(*) acabamento em 
pintura texturizada tipo 

Grafiatto malha 10 na cor 
01, Molduras de paredes 
com (*) acabamento em 

pintura lisa na cor 
branca;

Sóculos de paredes com 
(*) acabamento em 

pintura texturizada na 
cor 02

Telha vã sobre estrutura 
de madeira

Telha de concreto 
Tégula modelo Double 
S na cor Cinza Pérola 

sobre estrutura de 
madeira. 

Telhado6

(*) Acabamentos:
Pinturas cor 01 - "Hippie Chique” - Suvinil Selfcolor (paredes em látex acrílico fosco);
Pinturas cor 02 - "Marrom Sussurro" B364 - Suvinil Selfcolor; 
Caixilhos: Caixilhos em alumínio brancos
Portas: Portas em alumínio anodizado brancas
interruptores e tomadas:  Interruptores e tomadas da linha Pial Plus - Pial
Ferragens UDINESE: Linha Euro - fechadura com roseta modelo 325/70 na cor branca
Louças sanitárias: Bacia convencional Acesso Conforto sem abertura frontal modelo 
Vogue Plus na cor branco gelo - Deca; Lavatório para coluna mais coluna suspensa 
modelo Vogue Plus na cor Branca - Deca
Metais: Torneira uso público - Docol Pressmatic de mesa cromada; Ducha higiênica 
com registro e derivação linha Pertutti - Docol; Registros com acabamento linha 
Pertutti - Docol; Torneira de mesa para cozinha linha Gali - Docol; Cuba de inox 
modelo Lavínia Prime 56x34x17 cm - Tramontina

ITEM AMBIENTE PISO, RODAPÉ E
SOLEIRAS PAREDE TETO OUTROS
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Tok & Stok

400544 Liza Poltrona 2 Nozes/Cinza Claro

Altura: 80.00 CM
Largura: 56.00 CM

Profundidade: 62.00 CM
Peso: 8.80 KG

Altura: 66.00 CM
Largura: 97.00 CM

Profundidade: 97.00 CM
Peso: 20.00 KG

Altura: 51.00 CM
Largura: 60.00 CM

Profundidade: 60.00 CM
Peso: 8.00 KG

Altura: 77.00 CM
Largura: 166.60 CM

Profundidade:37.00 CM
Peso: 30.80 KG

Altura: 135.00 CM
Largura:40.00 CM

Profundidade:33.00 CM
Peso: 4.56 KG

Altura: 3.00 CM
Largura: 290.00 CM

Profundidade: 200.00 CM
Peso: 9.80 KG

Altura: 35.50 CM
Largura aberto: 34.00 CM
Largura fechado: 41.50 CM

Profundidade aberto: 34.00 
CM

Profundidade fechado: 41.50 
CM

Peso: 0.48 KG

Altura: 66.00 CM
Largura: 202.00 CM

Profundidade: 97.00 CM
Peso: 38.00 KG

Base:
Altura: 72 CM

Largura Total: 64 CM
Tampo:

Diâmetro: 100 CM

Altura: 80,5 CM
Largura: 46,5 CM

Profundidade: 42 CM
Altura até o assento: 46 CM

Poltrona com estrutura em madeira maciça 
(Eucalipto) tingida com aplicação de verniz. Possui 

assento com percintas elásticas revestidas com 
espuma (D26) e tecido 100% poliéster. Carga 

máxima suportável: 120kg.

Sofá de canto, com estrutura em madeira maciça 
(Pinus Elliottii), molas ensacadas individualmente e 

percintas elásticas revestidas com espuma (D33), 
manta acrílica e tecido 66% poliéster/38% 

polipropileno. Possui detalhes em capitonês no 
assento. Carga máxima suportável: 100kg.

Mesa de centro com estrutura em tubo de aço com 
acabamento em pintura epóxi-pó e tampos em 

MDF (Medium Density Fiberboard) pintado. Possui 
sapatas plásticas. Carga máxima suportável: 

8kg/tampo e 8kg/prateleira; distribuídos 
uniformemente.

Aparador em madeira maciça (Jequitibá, entre 
outras), compensado e MDP, laminados e tingidos 
com acabamento encerado e bordas desgastadas. 

Possui 1 prateleira e detalhes em grampos de metal 
com tratamento em zinco marítimo. Carga máxima: 
20kg/base, 15kg/tampo e 5kg/prateleira; distribuídos. 

Acompanha cera para manutenção.

Base de luminária de piso, 127/220V, em madeira 
maciça de reflorestamento (Pinus Elliottii) torneada 
e tingida com aplicação de verniz poliuretano. Para 
uso com lâmpada fluorescente, máx. 15W ou LED, 

máx. 8W 127/220V com soquete rosca E27. Possui fio 
com comprimento de 1,60 m de extensão.

Tapete com superfície em fios 100% polipropileno.

Cúpula com estrutura em aramado de aço com 
acabamento em pintura epóxi-pó revestida com 

acetato e tecido 100% algodão. Para uso com 
lâmpada fluorescente, máx. 15W ou LED, máx. 8W 

127/220V.

Sofá com estrutura em madeira maciça (Pinus 
Elliottii), molas ensacadas individualmente e 

percintas elásticas revestidas com espuma (D33), 
manta acrílica e tecido 66% poliéster/38% 

polipropileno. Possui detalhes em capitonês no 
assento e pés plásticos. Carga máxima suportável: 

300kg; distribuídos uniformemente.

Estrutura em madeira natural de Paraju. Haste em 
aço carbono. Acabamento vernizado. Peso máximo 

recomendado 40kg.

Concha em polipropileno. Base em madeira de 
Olmo. Haste em aço carbono com pintura epóxi. 

Peso máximo recomendado 120kg.

Weft Concret

Branco/Branco

Nozes

Tingido Mogno

Cream/Cinza

Natural

Weft Concret

Madeira

Madeira Branca

1

1

1

1

1

1

1

6

24

Sofo Módulo Sofá Canto

Circles Mesa Centro 
Red. 60

Armazém Aparador

Gávea Base de 
Luminária Piso

Lapônia Tapete

Cúpula de Luz

Sofo Sofá 3 Lugares

Mesa Eames Torre Eiffel 
Madeira

Cadeira Eames 
Polipropileno Banca 

Base Madeira

356205

376328

200424

307007

369914

168865

356212

12410

1811

Bella Brasil

VENDEDOR ITEM QTD.

C A R A C T E R Í S T I C A S

INFORMAÇÕES
TÉCNICAS DIMENSÕESCORESCÓDIGO NO

SITE
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ITEM AMBIENTE PISO, RODAPÉ E
SOLEIRAS PAREDE TETO OUTROS

1 Quadra
Poliesportiva

Piso asfáltico e tinta 
para quadras externas

Alambrado em tela de 
arame galvanizado Fio 

nº 12 BWG Altura = 
4,50m

Grama esmeralda

Alambrado em Gradil 
modelo Vision 3D, 
galvanizado com 

pintura eletrostática na 
cor verde, Fio 4,2 mm - 

Altura 1,08m

Pergolado de madeira

Grama esmeralda
Pergolado de madeira. 
Ver projeto específico

Pergolado de 
madeira. Ver projeto 

específico
Grama esmeralda

Playground

Praça de
Leitura

Pergolado

2

3

4
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ITEM AMBIENTE
PISO, RODAPÉ E

SOLEIRAS PAREDE TETO OUTROS

1 Quiosques Cimentado
desempenado

Cimentado
desempenado

Telha vã sobre 
estrutura de madeira

Telha vã sobre 
estrutura de madeira

Revestimento em 
Porcelanato Cimento 

esmaltado acetinado - 
borda arredondada 

60x60cm - Blend Beje - 
Eliane -Rejunte na cor 
Corda, até a altura de 

1,80m. A partir daí, 
massa desempenada 
sob massa corrida e 

pintura em látex 
acrílico fosco na cor 

branca.

Laje pré-moldada com 
aplicação de massa 
corrida e pintura na 

cor branca.

Portas em alumínio 
brancas. Caixilho em 

alumínio branco e 
vidro fantasia esp. 4 
mm. Luminária tipo 
plafon de sobrepor.

Bancada em Granito 
Verde Ubatuba. 

Churrasqueira de 
concreto refratário 

pré-fabricada, 
acabamento tipo 

tijolinho na cor Palha.

Porcelanato Cimento 
esmaltado acetinado - 

borda arredondada 
60x60cm - Blend Beje - 
Eliane -Rejunte na cor 

Corda; Soleira de 
granito branco dallas; 

Rodapé em porcelana-
to com altura de 7cm - 

Cimento esmaltado 
acetinado - borda 

arredondada - Blend 
Beje - Eliane - Rejunte 

na cor Corda

Paredes e mureta: 
Massa desempenada 

e lisa com (*) 
acabamento em 

pintura texturizada 
tipo Grafiatto malha 
10 na cor 01; Pilares 

em madeira. 

Telha vã sobre 
estrutura de madeira

Paredes e mureta: 
Massa desempenada 

e lisa com (*) 
acabamento em 

pintura texturizada 
tipo Grafiatto malha 
10 na cor 01; Pilares 

em madeira. 

Sanitários / PNE

Fachadas

Churrasqueira

2

3

Telha de concreto 
Tégula modelo 

Double S na cor Cinza 
Pérola sobre estrutura 

de madeira. 

Telhado5

4

(*) Acabamentos:
Pinturas cor 01 - "Hippie Chique” - Suvinil Selfcolor (paredes em  látex acrílico fosco);
Pinturas cor 02 - "Marrom Sussurro" B364 - Suvinil Selfcolor; 
Caixilhos: Caixilhos em alumínio brancos
Portas: Portas em alumínio brancas
interruptores e tomadas:  Interruptores e tomadas da linha Pial Plus - Pial
Ferragens UDINESE: Linha Euro - fechadura com roseta modelo 325/70 na cor branca
Louças sanitárias: Bacia convencional Acesso Conforto sem abertura frontal modelo 
Vogue Plus na cor branco gelo - Deca; Lavatório para coluna mais coluna suspensa 
modelo Vogue Plus na cor Branca - Deca
Metais: Torneira uso público - Docol Pressmatic de mesa cromada; Ducha higiênica 
com registro e derivação linha Pertutti - Docol; Registros com acabamento linha 
Pertutti - Docol; Torneira de mesa para cozinha linha Gali - Docol; Cuba de inox 
modelo Lavínia Prime 56x34x17 cm - Tramontina



ACABAMENTOS
PORTARIAS 1 E 2
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ITEM AMBIENTE
PISO, RODAPÉ E

SOLEIRAS PAREDE TETO OUTROS

1 Copa

Porcelanato Cimento 
esmaltado acetinado - 

borda arredondada 
60x60cm - Blend Beje - 

Eliane; Soleira de granito 
branco polar; Rodapé em 
porcelanato com altura 

de 7cm - Cimento 
esmaltado acetinado - 
borda arredondada - 
Blend Beje - Eliane

Massa desempenada sob 
massa corrida e pintura 

em látex acrílico fosco na 
cor branca. Revestimento 

em azulejo branco 
20x20cm linha Branco 

Piscina acetinado Eliane, 
até a altura de 1,80 metros 
apenas nas paredes onde 

serão instaladas a 
bancada, de acordo com 

projeto - Folha 020

Laje pré-moldada com 
aplicação de massa 

corrida e pintura na cor 
branca.

 Portas de madeira com 
acabamento em pintura 
cor branca; Caixilho em 

alumínio, (*) acabamento 
em pintura cor jangada e 

vidro 6mm incolor. 
Luminária tipo plafon de 

sobrepor.

Porcelanato Cimento 
esmaltado acetinado - 

borda arredondada 
60x60cm - Blend Beje - 

Eliane; Soleira de granito 
branco polar; Rodapé em 
porcelanato com altura 

de 7cm - Cimento 
esmaltado acetinado - 
borda arredondada - 
Blend Beje - Eliane

Massa desempenada sob 
massa corrida e pintura 

em látex acrílico fosco na 
cor branca.

Laje pré-moldada com 
aplicação de massa 

corrida e pintura na cor 
branca.

Estrutura interna em 
longarinas de aço com                     

(*)acabamento em 
pintura na cor jangada. 

Caixilhos alumínio (*) 
acabamento em pintura 

na cor jangada. Vidro 
temperado 8mm 

transparente e incolor

Porcelanato Cimento 
esmaltado acetinado - 

borda arredondada 
60x60cm - Blend Beje - 

Eliane; Soleira de granito 
branco polar; 

Massa desempenada sob 
massa corrida e pintura 

em látex acrílico fosco na 
cor branca. Revestimento 

em azulejo branco 
20x20cm linha Branco 

Piscina acetinado Eliane, 
até a altura de 1,80 

metros, de acordo com 
projeto Folha 020

Laje pré-moldada com 
aplicação de massa 

corrida e pintura na cor 
branca.

Portas de madeira, 
acabamento em pintura 

na cor branca. Caixilho em 
alumínio, (*) acabamento 
em pintura cor jangada e 
vidro incolor. Luminária 
tipo plafon de sobrepor.

Guarita

Sanitário 01

Porcelanato Cimento 
esmaltado acetinado - 

borda arredondada 
60x60cm - Blend Beje - 

Eliane; Soleira de granito 
branco polar; 

Massa desempenada sob 
massa corrida e pintura 

em látex acrílico fosco na 
cor branca. Revestimento 

em azulejo branco 
20x20cm linha Branco 

Piscina acetinado Eliane, 
até a altura de 1,80 

metros, de acordo com 
projeto Folha 020

Laje pré-moldada com 
aplicação de massa 

corrida e pintura na cor 
branca.

Portas de madeira, 
acabamento em pintura 

na cor branca. Caixilho em 
alumínio, (*) acabamento 
em pintura cor jangada e 
vidro incolor. Luminária 
tipo plafon de sobrepor.

Sanitário 02

2

3

Porcelanato Cimento 
esmaltado acetinado - 

borda arredondada 
60x60cm - Blend Beje - 

Eliane; Soleira de granito 
branco polar; Rodapé em 
porcelanato com altura 

de 7cm - Cimento 
esmaltado acetinado - 
borda arredondada - 
Blend Beje - Eliane

Massa desempenada sob 
massa corrida e pintura 

em látex acrílico fosco na 
cor branca.

Laje pré-moldada com 
aplicação de massa 

corrida e pintura na cor 
branca.

Porta de madeira com 
acabamento em pintura 

cor branca.
Armário5

4
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ITEM AMBIENTE
PISO, RODAPÉ E

SOLEIRAS PAREDE TETO OUTROS

1
Área externa
e fachadas

Telhado2

(*) Acabamentos:
Pinturas cor Jangada - Suvinil Selfcolor (caixilhos e gradis = esmalte acetinado);
Pinturas cor Branca - Pinturas de adornos e paredes em látex acrílico fosco na cor branca - Suvinil.
Caixilhos: Caixilhos em alumínio com pintura esmalte acetinado na cor "Jangada” - Suvinil Selfcolor 
- ver folha 030 - Detalhamento de caixilhos
Portas: portas em Madeira ou ferro com pintura interna e externamente em esmalte acetinado na 
cor branca - Suvinil Selfcolor - ver folha 030 - Detalhamento de caixilhos
Interruptores e tomadas: Interruptores e tomadas da linha Pial Plus - Pial
Gradil: Gradis metálicos tipo metalom de seção quadrada e acabamento em pintura esmalte 
acetinado na cor "Jangada” - Suvinil Selfcolor - ver folha 030 - Det. de caixilhos
Ferragens PADO: Linha Victória com acabamento em aço escovado
Louças sanitárias: Bacias com cx. acoplada modelo Vogue Plus na cor branca - Deca; Lavatório 
suspenso modelo Vogue Plus na cor Branca - Deca
Metais: Torneira de mesa baixa para lavatório minha Spot - Deca; Ducha higiênica com registro e 
derivação linha Spot - Deca; Registros com acabamento linha Spot - Deca; Torneira de mesa para 
cozinha linha Spot - Deca; Cuba de inox modelo Lavínia 40BL - Tramontina
Muros: muros internos após as portarias em blocos aparentes frisados com altura de 2,00 metros 
sem pingadeira.

ACABAMENTOS
PORTARIAS 1 E 2

Leitos carroçáveis: Piso 
em asfalto conforme 

pavimentação das vias do 
condomínio; Calçadas: 

Piso em cimentado 
desempenado.

Paredes e Colunas: Massa 
desempenada e lisa com 
acabamento em pintura 

texturizada na cor branca, 
Molduras de paredes e 

pilares com acabamento 
em pintura na cor branca; 

Sóculos de paredes e 
pilares com aplicação de 

revestimento Mattoni 
Imperial Acetinado Pierini.

Laje pré-moldada com 
aplicação de massa 

corrida e pintura na cor 
branca.

Moldura do beiral do 
telhado em EPS ou 

similar, com (*) acaba-
mento em pintura na cor 
Branca; Luminárias tipo 

plafon de sobrepor.

Telha de concreto Tégula 
modelo Double S na cor 

Cinza Pérola sobre 
estrutura de madeira. 
Moldura em EPS ou 
similar no beiral do 

telhado, com pintura 
esmalte fosco na cor 

branca
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