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Luxo & Inovação 
 
 Edifício inteligente com certificado energético 
 
Domótica Oferece o conforto da segurança contra intrusão, a possibilidade de 
controlo de iluminação, a protecção contra incêndio e fugas de gás e água, a detecção 
de monóxido de carbono (CO), além de um detector óptico de incêndio; tudo isto de 
um modo simples e eficaz.  
Através do telefone, telemóvel ou Internet é possível aceder e controlar todo o 
sistema, proporcionando conforto e qualidade de vida única. 
Sendo este um sistema por cablagem é totalmente seguro e autónomo, permitindo 
igualmente o controlo de estores e a possibilidade de controlo sobre electrodomésticos 
inteligentes. 
 
Energia solar Painéis solares térmicos da Vulcano compostos por painel individual, 
com respectivo depósito, e esquentador digital de alto rendimento com acerto de 
temperatura ao grau centígrado (Vulcano fabricado pela Bosch). 
 
Alumínios SAPA-Arkial wideslide 150 O novo sistema wideslide 150 é um produto 
com ruptura de ponte térmica de elevada qualidade, destinado a projectos de 
arquitectura contemporânea mais exigentes. Permite vãos de correr, suportando até 
150 kg por folha, assegurando grande luminosidade natural e economia de energia. 
A estética das linhas e robustez dos perfis, associadas a um elevado desempenho 
térmico e acústico, conferem características ímpares ao sistema que, pela sua 
eficácia, será aplicado na fachada principal do edifício. 
Na fachada posterior aplicação de alumínio SAPA, com ruptura de ponte térmica.  
Todas as janelas do edifício com aplicação de vidro da prestigiada marca Sait Gobain 
Glass, adequado às novas exigências térmicas e acústicas. 
 
Acabamentos ao nível do equipamento:   

� Instalação de aspiração central; 
� Instalação de vídeo porteiro digital; 
� Instalação de som ambiente em todas as divisões; 
� Instalação de ar condicionado Mitsubishi com sistema Inverter nos quartos e 

sala. 
 
 Portas de alta Segurança Dierre 

� Portas com painel interior lacado a branco e exterior cerejeira americana; 
� Modelo aço 5 com óculo e tranca de segurança; 
� Fechadura com 3 chaves de palhetão. 

 
Telecomunicações: ZON TV CABO e/ou PT CASA IMOBILIÁRIO 
 
ZON TV CABO com condições especiais para o cliente final. 
A TV Cabo não facturará ao cliente a ligação de serviços TV Cabo conforme 
estabelecido: 

� Serviço de televisão por cabo tipo: Funtastic Life; 
� Ligação ao serviço; 
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� Mensalidade durante dois meses a contar da data em que seja efectuada a 
ligação ao serviço; 

� Equipamento descodificador e duas mensalidades da power box; 
� Serviço Netcabo mega plus (8192 kbps, 512 kbps; 30 caixas de e-mail; 

espaço mailboxes: 1GB, tráfego nacional ilimitado e 30 GB de tráfego 
internacional); 

� MTA (equipamento adaptador para serviço telefónico e Internet) incluído; 
� Activação do serviço;  
� Duas mensalidades do serviço Netcabo Mega Plus, a contar do mês em 

que seja efectuada a ligação ao serviço. 
 
Nota: Durante o período de carência, o consumo de tráfego adicional será 
debitado ao cliente de acordo com o tarifário em vigor. 

 
 
PT Casa Imobiliário Esta solução é composta pelo Serviço MEO, o qual consiste num 
serviço integrado que compreende: 

� O acesso à Internet, incluindo serviços associados a este, tais como de correio 
electrónico e páginas pessoais; 

� Possibilidade de realização de chamadas de voz; 
� Disponibilização de televisão e serviços associados. 

 
Equipamentos: 

� 1 Telefone sem fios, a disponibilizar pela PT Comunicações ao cliente final, 
com a adesão MEO ou apenas à componente Internet e voz; 

� 1 Homegateway sem fios para acesso aos serviços de Internet e de televisão, 
a disponibilizar pela PT directamente ao cliente final, com a adesão ao MEO; 

� 1 MEObox, a disponibilizar pela PT directamente ao cliente final, com a adesão 
ao MEO. 

 
Os equipamentos acima referidos serão disponibilizados ao cliente final a título de 
aluguer não sendo facturados os dois primeiros meses a contar da data da activação 
do MEO. 
 
A PT Comunicações não facturará ao cliente final 

� A instalação e activação do MEO; 
� Os dois primeiros meses da assinatura do Meo e do aluguer da meobox; 
� A ligação da componente voz; 
� A activação da componente Internet, caso o cliente adira apenas ao serviço 

fixo telefónico e ao serviço de Internet (tráfego ilimitado); 
� Os dois primeiros meses das componentes Internet e/ou voz, caso o cliente 

adira apenas a estes serviços. 
 

A PT Comunicações disponibilizará ao promotor a rede de fibra óptica 
necessária à implementação e activação da solução PT Casa Imobiliário.  
 
Elevadores OTIS GeN2 COMFORT 

� 2 elevadores com capacidade para 6 pessoas cada, 
� Linha telefónica activa directa para serviço permanente OTIS incorporada; 
� Elevador sem casa de máquina 
� Elevadores decorados e com som ambiente. 
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Acabamentos de revestimento de paredes e pavimento Pavimento dos halls, salas 
e quartos em flutuante da Quick Step, linha ELEGANCE - carvalho natural 
envernizado.  
Assentamento sobre cortiça, reforçando o isolamento acústico já existente na 
totalidade da habitação, e respectivas áreas comuns. 
Paredes e tectos em estuque sival e gesso cartonado (pladur).   
 
Portas e roupeiros 
Portas e rodapé lacados a branco.  
Roupeiros de design com portas de correr suspensas. 
 
Instalações Sanitárias (suite) 

� Revestimento Love da Novagres, de1ª;    
� Louças suspensas Italian Ceramics (Disegno Ceramica), de design italiano, 

modelo SKIP com tampo soft close; 
� Espelho; 
� Móvel suspenso wengué com lavatórios apoiados em bancada, de design 

italiano; 
� Torneiras italianas estilizadas; 
� Base de duche 1.40 m x 0.85 m, com resguardo em vidro; 
� Tecto falso com iluminação. 

 
Instalações Sanitárias (social) 

� Revestimento Love da Novagres, de 1ª; 
� Louças suspensas Italian Céramics (Disegno Ceramica), de design italiano, 

modelo SKIP com tampo soft close; 
� Espelho; 
� Móvel suspenso wengué com lavatório apoiado em bancada, de design 

italiano; 
� Torneiras italianas estilizadas; 
� Banheira de hidromassagem 1.70 m x 0.75 m, com encosto de cabeça; 
� Tecto falso com iluminação. 

 
Cozinhas fabricadas por COZILIS  

� Lacado creme alto brilho; 
� Estrutura em melamina branca de alta densidade; 
� Portas em mdf hidrófobo com acabamento lacado em estufa; 
� Ferragens lama com amortecedor; 
� Gavetas e gavetões com guias telescópicas com sistema de travamento; 
� Puxadores rectangulares em aço escovado; 
� Rodapé em alumínio mate; 
� Painel de campânula em aço inox; 
� Porta talheres de 90 cm; 
� Balde do lixo duplo; 
� Canto mágico inox para móvel de canto; 
� Fundos em vidro com iluminação para cristaleiras basculantes; 
� Lâmpadas de sensor nos móveis de coluna com vidro. 
 
� Tampos e forro de parede em SILESTONE negro tebas. 
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Equipamentos de Cozinha Os electrodomésticos Hotpoint-Ariston são 
ergonómicos, silenciosos, intuitivos e seguros, capazes de garantir, a si e á sua 
família, o máximo conforto. 
Oferecem-lhe soluções inteligentes destinadas a fazer pequenas e grandes diferenças 
no seu ambiente familiar, exprimindo um estilo sóbrio e cuidado, capaz de interpretar a 
personalidade única da sua casa. 
 

� Forno experience F48 (multifunções 10 chef pão) 
 - 4 funções automáticas: pão, pizza, carne e doce; 
 - Auto-limpeza por catálise; 
 - Guias telescópicas; 
 - Ventilação forçada de arrefecimento; 
 - Contra-porta em vidro; 
 - Terceiro vidro na porta do forno; 
 - Classe de eficiência energética A; 
 - Programação electrónica de tempo e temperatura; 
 - Lâmpada de halogéneo; 
 - Comandos Graphic Touch.  
� Microondas electrónico com grill 
 - 3 combinações de cozedura: micro-ondas com 7 níveis de potência, grill, 
micro-ondas + grill; 
 -11 programas automáticos; 
 - Volume útil de 24 litros; 
 - Programador electrónico com sinal de fim de cozedura. 
� Exaustor de parede de 90 cm 
 - Aspiração de perímetro; 
 - Capacidade de aspiração:780 m3/h; 
 - Iluminação: 2 lâmpadas de halogéneo (20 watt); 
 - 3 velocidades com booster temporizado; 
 - Comandos Light Touch; 
 - 3 filtros metálicos laváveis na máquina de louça; 
 - 1 luz ambiente. 
� Combinado inox  

- Capacidade total: 361 L (245 L frigorífico + 116 L congelador); 
- Classe de eficiência energética A+; 
- Dual Control 2 termóstatos electrónicos independentes; 
- Protecção Hygiene Control; 
- Display interactivo com funções: Ice Party, Holiday, Super Cool, Super 
Freeze, I Care; 
- Sistema de refrigeração A.I.R para o frigorifico e sistema de refrigeração 
estática para o congelador; 
- Fresh Box; 
- 2 recipientes de gelo Ice Care; 
- Prateleiras em vidro. 

� Máquina de lavar e secar roupa  
- Capacidades de lavagem e secagem de 7 kg e 5 kg, respectivamente; 
- Super Silent; 
- Regulação e exclusão da temperatura; 
- Velocidade de centrifugação regulável (600 - 1200 rpm); 
- 16 programas de lavagem entre os quais Woolmark, Platinium Care, 
Baby Cycle, Goodnight, Quotidiano 30’, Seda e Cortinados; 
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- 3 programas de secagem com Delay Timer; 
- Regulação automática dos consumos em função da carga. 

� Máquina de lavar louça totalmente integrável 
- Display Digital; 
- Inteligência New Sensor System; 
- Novo motor Flexipower; 
- Extra Silent, potência sonora: 42 dB(A); 
- Capacidade 14 talheres: 11 programas de lavagem; 
- Programas especiais: Ultra Intensiva, Special Guest, Duo Wash, Eco, 
Rápido 27’, Baby Cycle; 
- 7 temperaturas de lavagem.  
- Opcões: Goodnight, Shortime, meia carga up or down; 
- Delay Timer para retardar o início do programa de 3-6-9 horas; 
- Cesto superior regulável Dual Space; 
- Cesto inferior com grelhas rebatíveis; 
- Cesto porta talher divisível e deslizante; 
- Visualizações: falta de sal, falta de abrilhantador, tempo restante até ao 
final da lavagem; 
- Sistema de secagem Dynamic Drying System; 
- Sistema de segurança total Water Stop; 
- Energy Label (consumo, lavagem, secagem): AAA. 

� Placa mista 
- 4 queimadores a gás, dos quais 1 dupla coroa com dupla regulação 
(0.4-5 kW); 
- 2 zonas de cozedura radiantes (1+1kw); 
- Acendimento electrónico uma só mão; 
- Válvula de segurança de gás; 
- 2 grelhas em ferro fundido. 

  
� Misturadora de alta gama RODI (acabamento mate) 

 
� Lava-louça inox planar Franke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para esclarecimentos adicionais por favor não hesite; estaremos sempre ao 
seu dispor. 


