
















































ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO 
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VARANDA 
Piso – cerâmica esmaltada ou rústica. 
Paredes – revestimento com acabamento em pintura 
texturada e/ou cerâmica, conforme projeto da fachada. 
Teto – rebaixado em gesso com pintura plástica. 
Soleira – granito. 
Rodapé – material cerâmico ou granito 
Guarda-corpo – de acordo com o projeto de arquitetura. 
  
SALA E CIRCULAÇÃO 
Piso – cerâmica esmaltada ou rústica. 
Rodapé – em madeira, pintado ou encerado. 
Soleira – granito. 
Paredes – pintura plástica sobre estuque de gesso ou 
sobre emboço. 
Teto – rebaixado em gesso com pintura plástica / 
estuque de gesso. 
  
QUARTOS 
Piso – cerâmica esmaltada ou rústica. 
Rodapé – em madeira, pintado ou encerado. 
Paredes – pintura plástica sobre estuque de gesso ou 
sobre emboço. 
Teto – rebaixado em gesso com pintura plástica / 
estuque de gesso. 
  
BANHEIRO SOCIAL E BANHEIRO SUITE 
Piso – cerâmica esmaltada. 
Soleira – granito 
Paredes – azulejo ou cerâmica esmaltada 
Teto – rebaixado em gesso com pintura plástica. 
Louças – Celite, Incepa, Deca ou similar 
Metais – Fabrimar, Deca, Docol ou similar 
Bancada – mármore ou granito 

 

 COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO 
Piso – cerâmica esmaltada. 
Paredes – azulejo ou cerâmica esmaltada 
Soleira – granito 
Peitoril – granito  
Teto – rebaixado em gesso com pintura plástica. 
Louças – Celite, Incepa, Deca ou similar 
Metais – Fabrimar, Deca, Docol ou similar 
Bancada – mármore ou granito com cuba de aço inoxidável. 
  
W.C. DE EMPREGADA / LAVABO 
Piso – cerâmica esmaltada. 
Soleira – granito 
Paredes – azulejo ou cerâmica esmaltada 
Teto – rebaixado em gesso com pintura plástica. 
Louças – Celite, Incepa, Deca ou similar 
Metais – Fabrimar, Deca, Docol ou similar 
  
ÁREA DESCOBERTA – TERRAÇOS NO 1º PAVIMENTO TIPO 
Piso – cerâmica esmaltada ou rústica. 
Paredes – revestimento com acabamento em pintura texturada, 
Soleira – granito 
Rodapé – material cerâmico 
Guarda-corpo – de acordo com o projeto de arquitetura. 
Metais – Fabrimar, Deca, Docol ou similar 
  
FACHADAS 
Serão revestidas com acabamentos em cerâmica esmaltada ou rústica, 
detalhes em granito e pintura texturada. 
Esquadrias de fachadas – as esquadrias das portas e janelas serão 
executadas em alumínio com cor e acabamento a serem definidos pelo 
projeto de arquitetura. 
Vidros das portas e janelas – tonalidade conforme o projeto de 
fachada. 
Guarda-corpo – de acordo com o projeto de arquitetura composto de 
alumínio e vidro laminado. 
  
  
  

 


