
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URP URBAN RENEW 

EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO NA AV. CASAL RIBEIRO 28, LISBOA (BLOCO B) 

 

 
 
 
 



 

 

 

Mapa de Acabamentos* 

HABITAÇÃO  

VESTÍBULO DE ENTRADA| CIRCULAÇÕES 

  PAVIMENTOS   Em madeira de riga multicamada (14mm) com acabamento aquoso mate. 

  PAREDES   Gesso laminado barrado e pintado a tinta de água cor branca | Estuque 

projectado pintado a tinta de água cor branca 

  TECTOS  Gesso laminado barrado e pintado a tinta de água cor branca 

  RODAPÉ Rodapé em MDF lacado cor branco embutido na parede 

   

LAVABO 

  PAVIMENTOS   Em madeira de riga multicamada (14mm) com acabamento aquoso mate. 

  PAREDES   Gesso laminado barrado e pintado a tinta de água cor branca | Estuque 

projectado pintado a tinta de água cor branca 

  TECTOS  Gesso laminado barrado e pintado a tinta de água cor branca. 

  RODAPÉ Rodapé em MDF lacado cor branco embutido na parede. 

  RODATECTO Esquina viva. 

 

SALA COMUM|QUARTOS 

  PAVIMENTOS   Em madeira de riga multicamada (14mm) com acabamento aquoso mate. 

  PAREDES   Gesso laminado barrado e pintado a tinta de água cor branca | Estuque 

projectado pintado a tinta de água cor branca. 

  TECTOS  Gesso laminado barrado e pintado a tinta de água cor branca. 

  RODAPÉ Rodapé em MDF lacado cor branco embutido na parede. 

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

  PAVIMENTOS   Pedra Lioz amaciada. 

  PAREDES   Azulejo semi-artesanal 10x10 da Azulima ou equivalente cor a definir. 

  TECTOS  Gesso laminado barrado e pintado a tinta de água cor branca. 

  RODATECTO Esquina viva 

COPAS 

  PAVIMENTOS   Pedra Lioz amaciada e impermeabilizada. 

  PAREDES   Estuque projectado pintado a tinta base acrilica cor branca. 

  TECTOS  Gesso laminado barrado e pintado a tinta de água cor branca. 



 

 

  RODATECTO Esquina viva 

 

CARPINTARIAS 

Armários e roupeiros em MDF, lacados à cor branco RAL 9016 sem guarnições e com ferragens 

em aço inox escovado. Inlcui iluminação interior e espelho. 

As portas interiores em MDF, pivotantes, com dobradiças invisiveis, lacadas à cor branco RAL 

9016, com batente, sem guarnições e com ferragens em aço inox escovado tipo “FSB 

 

EQUIPAMENTO PARA COZINHA 

Armários de cozinha lacados à cor branco, com puxadores recortados na própria porta e 

dobradiças extensoras invisiveis em aço inox tipo Blum. Inclui balde do lixo com separação de 

residuos e gaveta com separador de talheres. 

Lava-loiças, bancada e frente de bancada em Corian 

Electrodomésticos tipo AEG|SMEG ou equivalente 

 Combinado (frigorifico+congelador)  

 Máquina de Lavar Loiça Integrável 

 Máquina de Lavar e Secar Roupa Integrável 

 Placa de Fogão em vidro Integrável 

 Exaustor integrável 

 Forno|Micro ondas em vidro Integrável. 

 Torneira misturadora de monocomando com mangueira. 

  

VARANDAS 

 Deck em madeira de ipê 

 

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 

 Aparelhagem Eléctrica – modelo Quadro 45 (espelho quadrado) da Efapel   

 Detector de fumo, gás e inundações (sempre que aplicavel) 

 Vidros de segurança. 

 Iluminação embutida no tecto. 



 

 

  

VÃOS EXTERIORES 

 Caixilhos de correr em madeira de pinho à cor natural. Vidro duplo incolor. 

 

ACABAMENTOS EXTERIORES 

 Parede rebocada, barrada e pintada 

 Paineis de GRC cor cinza, branco e antracite 

 Revestimento em chapa de zinco cor antracite 

 Guardas existentes em betão afagado e pintado. 

 Guardas novas em ferro metalizado e pintado na cor cinza a definir 

 Chaminés revestidas a chapa de zinco cor antracite 

 

EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E LAVABO 

 Sanita e bidet suspensos da marca GSI série “Pura” à cor branco 

 Bancada em pedra de mármore tipo Branco Ibiza ou equivalente impermeabilizada e 

amaciada, armário suspenso com gavetas em MDF lacado. Sifão de embutir na parede tipo 

Geberit 

 Lavatório de pousar tipo  GSI série “Pura” 

 Base de duche construída IN SITU em pedra igual ao pavimento com calha linear tipo 

“Cleanline” da Geberit   

 Sistema de descarga embutido da Geberit com placa de comando Sigma 30 na cor branco 

 Torneiras série Flow da Padimat cromado. Misturadouras embutidas na parede.  

 Secador de toalhas tipo Basicline da Foursteel. 

  

*Os materiais e / ou equipamentos acima referidos, são meramente indicativos podendo ser substituidos ou 

alterados por outros equivalentes  ou de qualidade semelhante. 

  

  

 


