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Calixto & Lopes Arquitectos, Lda

Rua Luís de Camões, Lote 7
Porto Alto
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Legenda de materiais:

8 - Estores exteriores de lâminas orientáveis tipo veneziano à cor cinzento escuro e caixa à cor da fachada

9 - Janelas com caixilharia de PVC à cor cinza escuro do tipo Cortizo série A70/C70 com vidros duplos (ver projecto
térmico para as características dos vidros)

10 - Guarda em vidro temperado com perfis de fixação em aço inoxidável

6 - Sistema de isolamento térmico pelo exterior tipo capoto: cimento/cola de regularização + rede de fibra de vidro com
160g/m2 + primários fixadores + massa de acabamento à cor verde NCS S1020-G70Y

1 - Revestimento de cobertura em telha cerâmica marselha do tipo Umbelino Monteiro Advance Marseille cor Mate Eclipse

2 - Rufo metálico lacado à cor cinzento escuro

3 - Chaminés em tubo metálico lacado à cor cinzento escuro

4 - Cobogó, do tipo Prelis, em tijolo cerâmico vazado pintado à cor cinzento escuro

5 - Perfis de madeira com secção de 10x10cm dispostos na vertical com espaçamento de 10cm

7 - Pala e muros exteriores e envolventes rebocados e pintados à cor verde NCS S1020-G70Y

11 - Embasamento com 10cm de altura com pintura à cor cinzento escuro

12 - Porta de acesso de segurança, opaca, com acabamento à cor cinza escuro

13 - Portão de acesso à garagem, basculante, com acabamento à cor cinza escuro

14 - Portão de acesso ao lote, de correr automático, metálico com dimensão idêntica aos elementos do cobogó, com
acabamento à cor cinza escuro

15 - Revestimento de coberturas planas em seixo rolado

16 - Revestimento de piscina em pastilha cerâmica

17 - Lajetas préfabricadas

18 - Revestimento de parede em painel metálico lacado à cor cinzento escuro

19 - Colectores solares
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