
ACABAMENTOS



ALÇADOS | ELEVATION 

Pavimento varandas  tardoz  em 
mosaico cerâmico tipo “LOVE” 
ref. PLACE white de dimensões 
30x60cm. 

Pedra de lioz com acabamento 
serrado  natural o mais identico 
ao original  de tonalidade beje 

Azulejo pintado à mão  igual 
ao original 

Desenho de guardas metálicas no alçado tardoz  

EQUIPAMENTOS 

AMBIENTES DE REFERÊNCIA 

MATERIAIS 

Imagem  de referência das guardas  Imagem de referência alçado tardoz 

Paredes s com pintura  branca RAL 
9010 tipo “CINOXANO MINERAL –
CIN” 

Cobertura em zinco de junta 
agrafada tipo “VM-ZINC” na cor 
quartz-zinc 

Imagem de referência alçado principal com a cobertura em zinco 

ALÇADOS ELEVATION



PÁTIO | TERRACE 

Pavimento varandas em mosaico 
cerâmico tipo “LOVE” ref. PLACE white 
de dimensões 30x60cm rectificadas 

Plantação de árvore de pequeno porte 
no topo do jardim tipo  ginkgo  biloba 

Muros com reboco estanhado com 
aplicação de verniz de impermeabilização 
incolor  mate 

Muro com estrutura metálica para suporte de 
trapadeira com  sistema de esticadores em aço inox 
tipo “JNF” e malha de aço. 

EQUIPAMENTOS 

AMBIENTES DE REFERÊNCIA 

MATERIAIS 

Imagem de  ambiente Imagem de referência dos muros Imagem dedas trepadeiras de vinha virgem que mudam  
de cor ao longo do ano e possuem baixa manutenção 

Zona de verdes com trevos e caminho demarcado 
com troncos de madeira de várias dimensões  

PÁTIO TERRACE



ZONAS COMUNS |COMUN AREAS 

Pavimento o mais próximo ao original em 
pinho com velatura  de escurecimento na 
tonalidade carvalho claro. 

Paredes e tectos com pintura  branca 
RAL 9010 tipo “VINYLMATE –CIN” 

Armários técnicos embutidos na entrada 
compostos por paineis de MDF lacados 
na cor branco RAL 9010 

EQUIPAMENTOS 

AMBIENTES DE REFERÊNCIA 

MATERIAIS 

Imagem de referência  das escadas de madeira existentes a reabilitar Imagem de referência escada de entrada em 
pedra e tapete embutido no pavimento 

Imagem de referência da reabilitação da guarda de 
ferro e guarda chapim em madeira  

Pedra de lioz com acabamento serrado  
natural o mais identico ao original  de 
tonalidade beje 

Sanca decorativa para recriar os frisos em 
madeira´`a altura do corrimão da escada e nos 
tectos da entrada principal. 

Informação de fraçãoes e lettering em 
aço inox  

Elementos arquitectónicos existentes a 
preservar 

ZONAS COMUNS COMUN AREAS



SALA | LIVING ROOM 

Pavimento de madeira tipo “MOSO- 
BAMBOO” série Supreme Hight Density 
Caramel com acabamento a  verniz . 

Rodapés em MDF Hidrófugo com 
acabamento a pintura branca de alta 
resistência mate. 

Paredes e tectos com pintura  branca 
RAL 9010 tipo “VINYLMATE –CIN” 

Reabilitação das portadas existentes 
em madeira maciça com pintura  
Acetinada na cor Branco RAL 9010 e 
ferragens  em inox escovado. 

Aplicação de estores em sancas 
embutidas na cor branco RAL 9010  
nas zonas onde não existem portadas 
(pisos superiores) 

EQUIPAMENTOS 

AMBIENTES DE REFERÊNCIA 

MATERIAIS 

Imagem de referência  do pavimento de bambu  Imagem de referência  das  portadas  e janelas  Imagem de referência  dos rodapés e molduras de vãos 

SALA LIVING ROOM



KITCHENETTE | KITCHEN 

Pavimento de madeira tipo “MOSO- 
BAMBOO” série Supreme Hight Density 
Caramel com acabamento a  verniz . 

Rodapés em MDF Hidrófugo com 
acabamento a pintura branca de alta 
resistência mate. 

Paredes e tectos com pintura  branca 
RAL 9010 tipo “VINYLMATE –CIN” 

Modelo de puxadores recortados na propria porta 

EQUIPAMENTOS 

AMBIENTES DE REFERÊNCIA 

MATERIAIS 

Imagem de referência  cozinha tipo com armários 
inferiores em bambu e superiores brancos com bancada 
em micromármore branco cozinha tipo 1 

Imagem de referência  da cozinhas dos T1 com armários 
brancos e bancada em madeira, cozinha tipo 2 

Imagem de referência  cozinha do duplex com 
revestimento de pedra na parede igual à pedra 
da bancada cozinha. 

Torneiras de cozinha 
com bica giratória tipo 
“BRUMA” modelo Basil 

Cuba em aço inox aplicado 
abaixo da pedra de bancada 
Tipo “RODI”  

Bancada em micromármore 
branco tipo “HI MACS –LG” 
referência Alphine white 
cozinhas tipo 1 

Bancada e revestimento 
parede cozinhas duplex  
em mármore estremoz 
extra branco- 

Bancada em madeira 
cozinha tipo 2 

Frente de armários em 
bambu igual ao pavimento- 

KITCHENETTE KITCHEN



QUARTO | BEDROOM 

Pavimento de madeira tipo “MOSO- 
BAMBOO” série Supreme Hight Density 
Caramel com acabamento a  verniz . 

Rodapés em MDF Hidrófugo com 
acabamento a pintura branca de alta 
resistência mate. 

Paredes e tectos com pintura  branca 
RAL 9010 tipo “VINYLMATE –CIN” 

Aplicação de estores em sancas 
embutidas na cor branco RAL 9010  
nas zonas onde não existem portadas 
(pisos superiores) 

EQUIPAMENTOS 

AMBIENTES DE REFERÊNCIA 

MATERIAIS 

Imagem de referência  do pavimento escurecido com paredes barncas e  
paineis lacados  

Imagem de referência dos armários com portas lacadas a 
branco e folheados no interior a madeira ou cinza cancum 

Imagem de referência  das janenas e relação com o interior 

Pormenor puxador porta em inox e 
puxador de roupeiro recortado na 
própria porta 

QUARTO BEDROOM



INSTALAÇÃO SANITÁRIA | BATHROOM 

Rodapé alto de 60cm e revestimento da 
zona do duche em cerâmico  tipo 
“REVIGRES” bianco SIVEC em 
dimensões  30x60 e30x90cm 

Paredes e tectos com pintura  branca 
RAL 9010 tipo “VINYLCleanMATE –CIN” 

Sanitários tipo “SANITANA” série GLAM modelo 
suspenso com autoclismos encastrados na parede 

EQUIPAMENTOS 

AMBIENTES DE REFERÊNCIA 

MATERIAIS 

Imagem de referência  parede da bancada revestida a mosaico 
cerâmico tipo pedra 

Imagem de referência  da aplicação de rodapé alto com 
60cm e pintura na cor branco. 

Pavimento  em mosaico cerâmico  com 
9mm espessura  tipo “FERi & MASI” série 
SOLID com acabamento CEMENT na cor  
TAUPE 

Modelo das divisórias de duche minimalistas 
em vidro incolor e ferragens cromadas tipo 
“ITALBOX” modelo ARQ90 

Torneiras com acabamento cromado tipo 
“SANITANA” modelo SILK para lavatório, bidé e 
duche 

Espelho  cristal colado na parede 
de arestas biseladas 

Base de duche acrílica tipo “SANITANA” modelo 
vita de várias dimensões 

Lavatório tipo “SANITANA” modelo CUP de 
pousar  sobre bancada em micromármore tipo 
“HI MAC- LG” na cor branco 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA BATHROOM



INSTALAÇÃO SANITÁRIA QUARTO  | BATHROOM SUITE 

Rodapé alto de 60cm e revestimento da 
zona do duche em cerâmico  tipo 
“REVIGRES” bianco SIVEC em 
dimensões  30x60 e30x90cm 

Paredes e tectos com pintura  branca 
RAL 9010 tipo “VINYLCleanMATE –CIN” 

Sanitários tipo “SANITANA” série GLAM modelo 
suspenso com autoclismos encastrados na parede 

EQUIPAMENTOS 

AMBIENTES DE REFERÊNCIA 

MATERIAIS 

Imagem de referência  da zona de duche 
totalmente revestida a mármore CARRARA 

Imagem de referência  do do revestimento a pedra tipo 
CARRARA no pavimento e paredes 

Pavimento  algumas paredes em mosaico 
mármorcer com acabamento a pedra de 
8mm Mármore CARRARA tipo “BARMAT” 

Torneiras com acabamento cromado tipo 
“SANITANA” modelo SILK para lavatório, bidé e 
duche 

Imagem de referencia das bancadas em pedra e lavatórios 
integrados numa peça única 

Espelho  cristal colado na parede 
de arestas biseladas 

Sistema de duche tipo 
“SANITANA” com prato 
superior e chuveiro de 
maõ modelo SILK 

Lavatório encastrado na bancada em 
micromármore tipo “HI MAC- LG” na cor branco 

Sistema de escoamento 
de duche tipo “GEBERIT” 
drenagem á parede 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA QUARTO BATHROOM SUITE



MATERIAIS | MATERIALS 

Sanitários tipo “SANITANA” série 
GLAM modelo suspenso com 
autoclismos encastrados na 
parede 

MATERIAIS INTERIORES 

Mosaico mármorcer com acabamento a 
pedra de 8mm Mármore CARRARA tipo 
“BARMAT” 

Torneiras com acabamento cromado tipo 
“SANITANA” modelo SILK para lavatório, bidé e 
duche 

Sistema de duche tipo 
“SANITANA” com prato 
superior e chuveiro de 
maõ modelo SILK 

Lavatório encastrado na 
bancada em 
micromármore tipo “HI 
MAC- LG” na cor branco 

Sistema de escoamento 
de duche tipo “GEBERIT” 
drenagem á parede 

Cerâmico tipo “REVIGRES” bianco SIVEC 
em dimensões  30x60 e30x90cm 
 

Mocerâmico  com 9mm espessura  tipo 
“FERi & MASI” série SOLID com 
acabamento CEMENT na cor  TAUPE 

Base de duche acrílica 
tipo “SANITANA” 
modelo vita de várias 
dimensões 

Lavatório tipo “SANITANA” 
modelo CUP de pousar  sobre 
bancada em micromármore 
tipo “HI MAC- LG” na cor 
branco 

Pavimento de madeira tipo “MOSO- 
BAMBOO” série Supreme Hight Density 
Caramel com acabamento a  verniz . 

Modelo de puxadores 
recortados na propria porta 

Torneiras de cozinha 
com bica giratória tipo 
“BRUMA” modelo Basil 

Cuba em aço inox aplicado 
abaixo da pedra de bancada 
Tipo “RODI”  

Bancada em micromármore 
branco tipo “HI MACS –LG” 
referência Alphine white 

Bancada e revestimento 
parede em mármore 
estremoz extra branco- 

Bancada em madeira Frente de armários em 
bambu igual ao pavimento- 

Reabilitação das portadas 
existentes em madeira maciça 
com pintura  Acetinada na cor 
Branco RAL 9010 e ferragens  em 
inox escovado. 

Aplicação de estores em sancas 
embutidas na cor branco RAL 9010  
nas zonas onde não existem portadas 
(pisos superiores) 

Pavimento varandas  tardoz  em 
mosaico cerâmico tipo “LOVE” 
ref. PLACE white de dimensões 
30x60cm. 
 

Pedra de lioz com acabamento 
serrado  natural o mais identico 
ao original  de tonalidade beje 
 

Azulejo pintado à mão  igual 
ao original 
 
 

Cobertura em zinco de junta 
agrafada tipo “VM-ZINC” na cor 
quartz-zinc 
 
 

Muros com reboco estanhado com 
aplicação de verniz de 
impermeabilização incolor  mate 

MATERIAIS EXTERIORES 

EQUIPAMENTO SANITÁRIO 

EQUIPAMENTO KITCHENETTE 

MATERIAIS MATERIALS



www.falansterio.pt


