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VILLA B - PLANTAS DOS PISOS 1, 2 E SÓTÃO

DESCRIÇÃO GERAL

Moradia triplex com vista mar, inserida no Palacete histórico, com 3 frentes,
amplo jardim suspenso virado a Sul e 3 lugares de garagem.
Composta por 4 suites, destaque para a claraboia com escada helicoidal, sala de jantar inserida no jardim de inverno
repristinado, sala de estar majestosa com tectos trabalhados e soalho trabalhado em riga, terraço amplo ajardinado
com piscina aquecida, dois pisos superiores com vista mar.
ÁREA BRUTA PRIVATIVA | TOTAL GROSS ÁREA: 267 m²
ÁREA TOTAL | TOTAL ÁREA: 570 m²
Hall entrada: 13,6 m²
Sala de jantar: 15,4 m²
Sala de estar: 33,7 m²
Cozinha: 13,7 m²
Lavandaria: 3,7 m²
Wc social: 1,7 m²
Hall piso 2: 9,7 m²
Master suite: 19,3 m²

Wc Master suite: 6,7 m²
Suite 2. 21,3 m²
Wc suite 2: 4,7 m²
Suite 3: 20,9 m2
WC suite 3: 5,0 m²
Suite 4 : 16,0 m²
Wc suite 4: 7,0 m²
Saleta piso 3: 18,0 m²

Espaços Adicionais: Terraço ajardinado: 263 m² (Piscina: 22 m²)

3 Lugares de garagem: 37 m²

ESPECIFICAÇÕES GERAIS – ÁREAS EXTERIORES

Áreas exteriores comuns
Pavimentos em calçada de granito, em lajeado de granito, em betão drenante

Garagem e acesso comum
Pavimento em betonilha com endurecedor
Paredes em betão à vista
Tectos em betão à vista e em gesso cartonado pintado
Portas corta-fogo Porseg - série Plano

Áreas exteriores privativas
Terraço ajardinado
Piscina em marmorite com bordadura em betão

Palacete
Fachadas revestidas com azulejo conforme original, incluindo frisos decorativos
Embasamentos e frisos em granito
Fachada sul revestida com zinco pré-patinado
Caixilharia com vidro duplo em madeira de Kambala Iroko pintada
Cobertura geral em telha marselha
Revestimento de volumes na cobertura, Caleiras e Tubos de queda em zinco pré-patinado
Jardim de inverno repristinado com caixilharia de ferro e cobertura revestida com zinco pre-patinado

ESPECIFICAÇÕES GERAIS – ÁREAS INTERIORES
Salas | Suites
Pavimentos originais em soalho de riga e novos em soalho de pinho
Tectos em estuque originais incluindo rodatectos trabalhados
Paredes pintadas
Rodapés, lambrins, portas e portadas existentes em madeira pintada
Portas e roupeiros novos em MDF pintado

Cozinha | Lavandaria
Pavimentos em mosaico hidráulico Somor 20*20;
Parede rebocada com lambrim de madeira reabilitado e rodapé de madeira maciça igual ao existente
Tectos em gesso cartonado, suspenso, hidrófugo e rodatecto em gesso cartonado
Móveis em termolaminado super mate com acabamento anti impressão digital
Tampo e lambrim por cima da bancada em mármore com prateleiras em mármore Estremoz extra
Pio lava-louça Frasa
Eletrodomésticos integráveis Siemens (frigorífico, arca, forno, micro-ondas, máquina lavar louça, máquina lavar
roupa e máquina secar roupa) e placa de indução com exaustor integrado Bora

Instalações Sanitárias
Utilização de marcas portuguesas de referência:
Pavimentos em mármore Ataíja
Paredes revestidas a azulejo Primus Vitória 15*15 com listelo de remate 3*15
Móveis em mdf lacado com tampo em mármore Ataíja
Lavatórios Valadares
Sanitas Sanitana
Torneiras Bruma 1953
Acessórios AD/CBC 2003 em latão cromado com aplicação em cobre

CONFORTO E SEGURANÇA
Sistema de videoporteiro
Pré-instalação de segurança contra intrusão e CCTV
Extintores e mantas ignífugas
Homelift incluindo controlo de acessos
Aquecimento central com radiadores hidráulicos Ardesia, Cordivari
Aquecimento por pavimento radiante elétrico Ecofloor nas instalações sanitárias das suites
Pré-instalação de ar condicionado no jardim de inverno e no terceiro piso
Painéis solares independentes para produção de água quente e para aquecimento das piscinas com excedente térmico
Lareira
Telas exteriores de sombreamento com monotorização na fachada sul ”Sombroll – Represtor”
Telas interiores com monotorização na fachada sul e trapeiras no terceiro piso – Blackout Sanchez
Reforço de isolamento acústico entre Frações
Iluminação automática da garagem e acessos com sensores de presença
Portão de entrada com motor elétrico e comando à distância
Aparelhagem elétrica interior Berker 1930 em porcelana, caixas de pavimento OBO Betterman,
aparelhagem em zonas húmidas Jung Ls 990, aparelhagem em zonas comuns Jung Ls Aço;
Luminárias exteriores: apliques de parede THPG, projectores de pavimento Exporlux,
apliques de fachada Álvaro Siza Vieira, Zapio
Luminárias interiores: Tubo 50, Osvaldo Matos (garagem) e OM Beam Trimless e Mirba,
Wever & Ducré sobre espelhos (instalações sanitárias)
Sistema de rega automática em áreas ajardinadas;
Estrutura verde incluindo árvores, arbustos, subarbustos, trepadeiras, herbáceas vivazes, relva e casca de pinheiro
Piscina com revestimento em pastilha, incluindo sistema de filtração,
sistema de tratamento (sal e PH), skimmers

