CAVERNEIRA - FIEIRO
Pack Base
tectos
tectos falsos em todo o apartamento
hall, sala e quartos
hall pintado tinta mate, tipo Robbialac, gama Stucomat. Cores claras.
pavimento flutuante tipo Senator, gama Baltério (até ao limite de 11€/m2) ou cerâmico tipo CIC 32X55 462/000 (até ao limite de
18€/m2)
Armários roupeiros revestidos a folha de melamina
portas
portas em MDF
segurança
porta de segurança com fecho superior e inferior
material eléctrico
aparelhos eléctricos (tomadas; interruptores) Efapel branco e focos quadrados tipo inox, fixos com lâmpadas de halogéneo
(limite de 3,00/un)
WC’s
Revestidos a material cerâmico de gama igual ou semelhante ao CINCA 33X33 8497 Mandalay Taupe (até ao limite de 18€/m2),
com torneiras, marca OFA, modelo “Tubis” (misturadoras com preço limite médio de 60€/un) louça marca Sanindusa, modelo
tipo Aveiro (pack sanita limite de 140€/un) e bases de duche com limite de 150€/un.
Lavatórios com armário, com limite de 170€/un
Cozinha
pavimento em piso cerâmico da gama igual ou semelhante ao Minimal 41x41 (até ao limite de 18€/m2)
armários em melamina (preparados para encastramento dos electrodomésticos).
balcão em granito tipo Pedras Salgadas e banca em aço inox.
Valor limite da cozinha final: 2.700,00€
caixilharia
caixilharia exterior em alumínio anodizada à cor natural com vidro duplo (já existente)
gás, aquecimento
rede gás canalizado
pré-instalação de aquecimento central
pré instalação de tubagens para painéis solares
zona comum
Elevador Home-Lift (do R/C ao último andar)
4 canais portugueses com sinal digital terrestre
Local de aparcamento no R/C com acesso através de portão com comando à distancia
Vídeo porteiro
Escadas em madeira sucupira do 2º ao 3º andar
Outros
Aplicação de resguardo em vidro no Terraço
Instalação de um ponto de água no terraço
Aplicação de vidro nas janelas tipo clarabóia
Escadas em mármore branco Estremoz (do 3º andar ao terraço)

pack incluído
Máquina de lavar louça Balay.
Microondas Balay.
Esquentador Vulcano
Placa Vitrocerâmica Balay.
Forno Balay, multif. Inox.
Combinado Balay 285 lts
Exaustor Balay 60cm
condições: em casos de ruptura de stock, todos os materiais poderão ser alterados por outros equivalentes; o cliente poderá solicitar a alteração dos revestimentos já
definidos por outros desde que o preço seja equivalente
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