seguindo o
modelo do piso

Cerâmica marcas Villagres,
Incefra, Eliane, Cecrisa,
Portobello, Gyotoku ou similar
ou importado (modelo a
definir)

HALL DOS ELEVADORES /
CIRCULAÇÕES INTERNAS DO
TÉRREO

Baguete em
granito
(espessura da
porta)

Látex PVA sobre
gesso liso

Látex PVA sobre
gesso liso e
decoração em
moldura de gesso

Látex Acrílica sobre
placa de gesso

TERRAÇO

segue detalhe da
fachada

seguindo o
modelo do piso

Cerâmica marcas Villagres,
Incefra, Eliane, Cecrisa,
Portobello, Gyotoku ou similar
ou importado (modelo a
definir)

COZINHA / ÁREA SERVIÇO

mesmo
material do
piso

Látex PVA sobre
gesso liso ou em
placa de gesso ou
sanca com moldura

Na parede hidráulica
Azulejo marcas
Villagres, Incefra,
Cerâmica marcas Villagres,
seguindo o
Baguete em
Eliane, Cecrisa,
Incefra, Eliane, Cecrisa,
granito
modelo do piso na
Portobello, Gyotoku ou similar
Portobello, Gyotoku
área com pintura (espessura da
ou importado (modelo a
ou similar ou
porta)
acrílica
definir)
importado (modelo a
definir), no restante
pintura acrílica

Látex PVA sobre
gesso liso

TETO

Látex Acrílica sobre
forro de gesso em
placa com moldura

Látex PVA sobre
gesso liso

PAREDE

BANHEIROS

__________

SOLEIRA

Na área do box
Azulejo marcas
Villagres, Incefra,
Cerâmica marcas Villagres,
Baguete em
seguindo o
Eliane, Cecrisa,
Incefra, Eliane, Cecrisa,
granito
modelo do piso na
Portobello, Gyotoku
Portobello, Gyotoku ou similar
área com pintura (espessura da
ou similar ou
ou importado (modelo a
porta)
acrílica
importado (modelo a
definir)
definir), no restante
pintura acrílica

________

RODAPÉ

Pavimento: TIPO E ÁREA COMUM

Laje acabada preparada p/
carpete

MARCELO
00
PISO

Responsável:
Revisão:
AMBIENTE
________

LOUÇAS
________

METAIS
________

TAMPO

________

OUTROS

________

________

tanque em louça

________

_________

________

________

Fabrimar, Oriente, conforme projeto
Ruffi, Esteves ou
arquitetônico,
similar, referência referência granito
linha C40.
Arabesco,
Acabamentos
Ipanema, Icaraí ,
seguirão a mesma Cinza corumbá ou
linha dos metais
similar

________

_________

unidades com
bancada cozinha
americana segue
detalhe de granito
similar ao tampo

Fabrimar, Foruzzi, conforme projeto
com cx. Acoplada
arquitetônico,
Ruffi , Esteves ou
das marcas Incepa,
similar, referência referência granito
peitoril segue detalhe
Celite ou similar
Arabesco,
linha C40.
da fachada
tendo referência a
Ipanema, Icaraí ,
Acabamentos
linha Fiori / Cuba de
seguirão a mesma Cinza corumbá ou
embutir
linha dos metais
similar

OBRA: Olimpic MBigucci

SALA DE
ESTAR /
JANTAR /DORMITÓRIOS

21/10/2011

Data:

MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS

INTERRUPTORES E TOMADAS

GERAL

ESCADARIA DE EMERGÊNCIA /
MÁQUINAS PRESSURIZAÇÃO

LIXEIRA / MEDIDORES / DG

Cimentado liso queimado

Ardósia ou cerâmica

Cimentado liso queimado

CASA MÁQUINAS / BARRILETE
/ MEDIDORES

_______

________

_______

_______

SANITÁRIOS DO TÉRREO

Piso de Concreto e Laje
acabado

________

Cerâmica marcas Villagres,
Eliane, Cecrisa, Gyotoku, ou
similar ou importado (modelo
a definir conf. Projeto
decorativo)

RODAPÉ

seguindo o
modelo do piso

GARAGEM / CIRCULAÇÕES
AUTOS TÉRREO E SUBSOLO /
HALL DOS SUBSOLOS

OBRA: Olimpic MBigucci

_______

______

_______

_________

Baguete em
granito
(espessura da
porta)

Baguete em
granito
(espessura da
porta)

SOLEIRA

Látex PVA sobre
gesso liso ou textura

Pial, Prime, Alumbra ou similar como ref. linha Siena

________

________

látex PVA sobre
concreto

TODOS OS AMBIENTES

Látex PVA sobre
gesso liso

massa sarrafeada

_________

________

Látex PVA sobre
gesso liso ou textura

Faixa demarcatória
em pintura amarela e
preto h=1,20m ; e
acima de 1,20m
Pintura Látex PVA
sobre concreto ou
sobre bloco frisado

Látex PVA sobre
massa única

________

Látex PVA sobre
gesso liso

________

Látex PVA sobre
gesso liso e
decoração em
moldura de gesso
conforme projeto
específico
________

METAIS

________

TAMPO

________

________

_________

_______

________

________

_________

__________

Fabrimar, Foruzzi, conforme projeto
com cx. Acoplada Ruffi , Esteves ou
arquitetônico,
das marcas Incepa, similar, referência referência granito
linha C40.
Celite, tendo
Arabesco,
Acabamentos
referência a linha
Ipanema, Icaraí ,
seguirão a mesma Cinza corumbá ou
Fiore
similar
linha dos metais

LOUÇAS

TETO

Látex PVA sobre
gesso liso e
decoração em
moldura de gesso
conforme projeto
específico

Látex PVA sobre
gesso liso

PAREDE

Pavimento: TIPO E ÁREA COMUM

Cerâmica marcas Villagres,
Incefra, Eliane, Cecrisa,
Gyotoku ou similar ou
importado (modelo a definir
conf. Projeto decorativo)

MARCELO
00
PISO

Responsável:
Revisão:
AMBIENTE

SALÃO DE JOGOS ADULTO E
INFATIL/SALÃO DE
FESTAS/BRINQUIDOTECA/FITN
ESS/ESPAÇO MULHER

21/10/2011

Data:

MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS

corrimão de ferro,
pintado em esmalte
sintético

________

_________

pintura emborrachada
na faixa de
demarcação de vagas

________

________

OUTROS

PAREDE

TETO

VERSÃO

FERRAGENS

VIDROS

LOUÇAS

METAIS

REVISÃO

Marcas Imab, Aliança, Arouca ou similar

incolor em todas as esquadrias de alumínio, espessura conforme especificação de projeto

de acordo com o projeto arquitetônico

SOLEIRA

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

RODAPÉ

Pavimento: TIPO E ÁREA COMUM
de acordo com o projeto arquitetônico

MARCELO
00
PISO

Responsável:
Revisão:
AMBIENTE

OBRA: Olimpic MBigucci

ESQUADRIAS DE MADEIRA

21/10/2011

Data:

MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS

DATA

TAMPO

RESP. REVISÃO

OUTROS

