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 PAVIMENTOS     

Pv01 Pavimento de pedra natural tipo Mármore Estremoz Branco, 
acabamento amaciado, dimensões várias de acordo com peças 
desenhadas.  
 

Cozinha e Instalações 
Sanitarias 

 

Pv02 Reparação, afagamento e envernizamento de soalho em madeira 
existente. 

Todo o soalho existente 

 

PAREDES 

Pa01 Parede em placas de gesso cartonado com isolamento reforçado no 
interior, com acabamento pintado a tinta de base aquosa para 
interiores, cor branco. 

Paredes novas  

Pa02 Pintura sobre paredes existentes à cor branco. 
 
Pintura de paredes interiores em estuque tradicional com 2 demãos 
de tinta aquosa na cor branca mate, incluindo 1 demão de primário. 

Paredes existentes 

Pa03 Reparação e preparação das paredes existentes. 
 
Fornecimento e execução de estuque manual em paredes com 2cm 
de espessura, incluindo barramento em massa fina, reforço com rede 
de fibra de vidro 5x5mm (75g/m2) na transição estrutura/alvenaria. 

Paredes Existentes 
 

Pa04 Parede com acabamento em estuque projectado liso, tratamento 
hidrófugo, pintado a tinta aquosa para interiores, cor branco. 

Instalações Sanitárias 

Pa06 Revestimento de pedra natural tipo Mármore Estremoz Branco, 
acabamento amaciado, dimensões várias de acordo com peças 
desenhadas.  

IS Social, 
IS Master, 
IS Quarto, 
Cozinha 

 

Pa07 Revestimento em espelho incolor, tipo Saint-Gobain Glass,  SGG 
MIRALITE EVOLUTION, dimensões várias de acordo com peças 
desenhadas. 

IS Social, 
IS Quarto, 
IS Master 

 

Pa08 Revestimento em porcelânico a definir, cor branca. IS Social, 
IS Master, 
IS Quarto, 
Cozinha  

Pa09 Demolição parcial da parede entre a cozinha e a instalação sanitária e 
correspondente reforço estrutural. 

Cozinha  
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Pa10 Preparação e pintura de portas, aduelas e frisos de madeira. Elementos Existentes  

TECTOS 

Te01 Tecto falso em gesso cartonado, com acabamento liso pintado a tinta 
de base aquosa para interiores, cor branco, com alheta na ligação com 
as paredes. Iluminação encastrada do lado das salas. 

Corredor, 
Quarto 

 

 

Te02 Reparação de estuque existente em tectos 
Fornecimento e execução de estuque manual em tectos com 2cm de 
espessura, incluindo barramento em massa fina, reforço com rede de 
fibra de vidro 5x5mm (75g/m2) 

Salas, 
Master Suite, 

 

Te03 Pintura sobre tectos existentes. Tectos existentes 

Te04 Reparação e substituição de perfis de madeira danificados ou 
inexistentes. 

 

EQUIPAMENTOS 

Eq01 Sanita suspensa com saída à parede, tipo Roca, Elements, cor branco. 
 
Tampa e aro para sanita com queda amortecida, tipo Roca, Elements, 
cor branco,  
 
Estrutura de encastrar para sanita suspensa, tipo Roca In-Wall.  
 
Placa de accionamento com descarga dual, tipo Roca In-Wall, cor 
branco. 
 
 

IS Master, 
IS Suite, 

 

 
 
 
 

 

Eq02 Bidé de suspensão, tipo Roca, Elements, cor branco.  
 
 
Estrutura de encastrar para bidé suspenso, tipo Roca In-Wall. 
 
Torneira monocomado de bidé 1/2", tipo Bruma,  Breeze, cor 
cromado  

IS Master, 
IS Suite 

Eq03 Banheira acrílica rectangular 170x80cm, tipo Roca, Be Cool 2 (180x90) 
cor branco. 
 
Combinação monocomando de banheira 3/4", tipo Bruma, Breeze, 
cor cromado  

IS Suite 
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Eq04 Lavatório de porcelana de pousar, 60x40, tipo Roca, colecção 
Elements, cor branco,  
 
Torneira monocomando de lavatório, tipo Bruma, colecção Breeze, 
cor cromado. 
 

IS Master, 
IS Social, 
IS Suite

 

 
 

Eq05 Base de duche em material compósito, placa de esgoto lisa adaptável 
ao sistema In-Drain Channel, tipo Roca, colecção In-Drain. Conjunto 
de esgoto com manta têxtil pré-instalada, tipo Roca, colecção In-
Drain,  
 
Coluna de duche, tipo Roca, colecção Evolution, cor cromado. 
 
Incluir porta em vidro ou porta e tabela. 

IS Master 
IS Social 

 

 

 

Eq06 Sanita de porcelana com saída vertical, tipo Roca,  
colecção Elements, cor branco.  
 
Tampa e aro para sanita, tipo Roca, Elements, cor branco. 

IS Social 

 

Eq07 Cozinha com portas lacadas a branco e alumínio com vidro, bancada 
em Silestone, equipamentos de encastrar incluindo: placa e forno, 
micro-ondas, máquina de loiça e exaustor, cuba e misturadora. 
Dimensões de acordo com peças desenhadas. 

Cozinha 

 

Eq08 Móvel de bancada, para lavatório de pousar, revestido a madeira 
maciça,  
 

IS Social 
IS Suite 

IS Master 

 

Eq10 Roupeiro da Master Suíte, incluindo painel cabeceira nas costas do 
móvel, dimensões de acordo com peças desenhadas. 
 

Master Suite  

Eq11 Estore elétrico de rolo, para encastrar em recesso a criar na verga dos 
vãos existentes, dimensões de acordo com peças desenhadas. 
 

Quartos, 
Salas, 

Escritório 
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