
 

//MAPA DE ACABAMENTOS                           UPTOWN26 

ACABAMENTOS INTERIORES 
 

COZINHAS 

• Pavimentos Flutuante DK Vinyl Flooring DK 608 Desert 
 

• Armários de cozinha em termolaminado touch cor capucino, 

interiores em melamina branca, puxador em alumínio, dobradiças e 

corrediças com amortecedores • Paredes revestidas a estuque e tinta lavável 

• Portas, forras e matajuntas  em CPL Branco, incluindo ferragens 

cromadas e puxadores em inox 

 
• Parede entre móveis revestida a vidro lacado branco 

• Rodapés em PVC Branco  • Tampo em Silestone Branco White Storn 

• Armários roupeiros em termolaminado branco e interior em 

melamina branca com bloco de gavetas, varão e maleiro 

 

 • Placa de indução Frasa FPI 6045,  exaustor Frasa Telecópico Cord 

Inox / exaustor  Frasa Blur Chaminé Inox, forno de encastre Frasa 

FFC60108 e microondas de encastre Frasa FMO60625  

 

  • Misturadora de pia Schock 

 
 

• Teto falso em gesso cartonado pintado (cozinhas com ilha) 

ACABAMENTOS EXTERIORES 

 

CASA DE BANHO COMUM / SUITE  

• Paredes exteriores revestidas com painel rígido de Poliestireno e 

tinta plástica com textura areada 

 
• Paredes do duche em revestimento cerâmico Koncept Slat Grafitto 

• Caixilharia em alumínio na cor natural com vidros duplos marca 

Euro2000 Série JE (certificada) 
 

• Restantes paredes revestidas com tinta lavável anti fúngica  

• Porta de segurança com painel Dekor na cor Wengue 

 

• Louças sanitárias Sanidusa Urb Y 

• Varandas e terraços em  deck cerâmico  

 
• Lavatório de pousar em bancada com armário suspenso com 

gaveta e prateleira em branco mate  

 

 

• Metais linha Plana -  Onda Banho 

 

 

• Teto falso em gesso cartonado pintado 

 

 

• Resguardo em vidro temperado com fixação em inox 



INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

 

ACABAMENTOS GERAIS 

• Painéis solares para aquecimento das águas sanitárias  

 

• Certificação acústica 

• Aquecimento central 

 

 

 

 

• Paredes duplas com lã mineral entre frações  

 

 

• Pavimentos em betonilha com manta  acústica 

 

 

• Central hidropressora 

 

 

• Sistema de ventilação de fumos na garagem 

 

 

 

* Os materiais descritos neste mapa de acabamentos poderão ser substituidos por outras marcas e referências mantendo as mesmas características estéticas 

e técnicas. 


