
ACABAMENTOS
TETOS
Sala Quartos e Hall:
- em placas de gesso cartonado (pladur) com acabamento a tinta aquosa 
de elevada qualidade com acabamento mate do tipo Vinylmatt da Cin ou similar.

W.C.s e Cozinhas:
- em placas de gesso cartonado (pladur) hidrófugo com acabamento a tinta aquosa 
de elevada qualidade com acabamento mate do tipo Vinylsilk da Cin ou similar.

PAREDES
Instalações Sanitárias:
- estanhadas e pintadas a tinta aquosa de elevada qualidade com acabamento mate do tipo 
Vinylsilk da Cin ou equivalente e revestimento em pastilha de vidro ou similar na zona de duche.

Cozinhas:
- estanhadas e pintadas a tinta aquosa de elevada qualidade com acabamento mate do tipo 
Vinylsilk  da Cin ou equivalente, revestimento em Granito Negro Angola ou similar entre móveis.

 Quartos, Salas e Halls:  
- estanhadas com acabamento a tinta aquosa de elevada qualidade com acabamento 
mate do tipo Vinylmatt da Cin ou similar.

PAVIMENTOS
Instalações Sanitárias:
- revestimento em Granito Negro Angola ou similar.

Cozinhas:
- revestimento em Granito Negro Angola ou similar.

Quartos, Salas e Halls:
- soalho em multicamada de Carvalho ou similar.

 MÓVEIS DE COZINHA
- móveis em termolacado ou similar. 
- eletrodomésticos Siemens ou similar (placa, forno, exaustor, máquina lavar loiça, 
combinado e microondas), pia c/legumeira, portatalheres e balde p/lixo.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
- loiças suspensas do tipo VARINO ou similar.
- móvel suspenso em mdf lacado à cor cinzento escuro.
- torneiras modelo personalizado VARINO.
- rodapé em aço inox polido.

CARPINTARIAS 
- rodapés e portas interiores em madeira, lacados à cor cinzento escuro ou similar.

- roupeiros embutidos em todos os quartos lacados à cor cinzento escuro, acabamento 
interior em top-case (cancun ou similar) e iluminação led com sensor ou similar. 
    

 FACHADAS
- fachada revestida com painel fenólico do tipo “Trespa”, painel compósito de alumínio do
 tipo “Alucobond” e perfis em alumínio termolacado ou similar.
 
 
DIVERSOS
- terraços com pavimento revestido a Granito Amarelo ou similar. Varandas com pavimento revestido
a Grés Branco com pigmento ou similar.

- porta principal de entrada do prédio com código e portão automático de acesso às garagens.

- vídeo porteiro a cores.

- portas de entrada dos apartamentos blindadas de alta segurança da marca Dierre ou similar.

- caixilharia em alumínio tipo Arkial com características térmicas e acústicas, corte térmico e vidro duplo.

- materiais e soluções de excelente isolamento térmico e acústico.

- estores interiores elétricos, em alumínio termolacado com isolamento em poliuretano de alta 
densidade nos quartos.

- instalação de ar condicionado em salas e quartos.

- pré-instalação de aspiração central. 

- pré-instalação de domótica.

- pré-instalação de sistema de som.

- certificação energética classe A em todas as frações.

ESTRADA MONUMENTAL - FUNCHAL

NOTA: As áreas assinaladas em planta correspondem às áreas úteis de cada espaço, sendo meramente indicativas e aproximadas do resultado final.  As imagens do empreendimento aqui apresentadas são meras antecipações visuais do produto final. No decurso da construção 

o empreendimento poderá, por motivos de ordem técnica ou comercial, sofrer alterações ou variações. O mobiliário e artigos de decoração representados são meramente indicativos, não se incluindo no produto final a comercializar.


