
Ficha Técnica – R01 
Alameda Sidney, 234 – Tamboré 2  
 
• Área útil = 1.100 m2 (casa + piscina), lote = 935 m2

 

• Projeto do escritório de arquitetura Arthur Casas. 

• 5 suítes com closet, sendo 1 suíte térrea. 

• Living integrado com a sala de jantar, o gourmet e o lazer. 

• Paisagismo completo. 

• Piso da área social revestido em porcelanato italiano de grande formato.  

• Janelas do chão ao teto, totalmente retráteis, em alumínio na cor inox. 

• Escada com estrutura metálica revestida em porcelanato italiano. 

• Elevador instalado da marca ThyssenKrupp, com acabamento interno em inox. 

• Ar condicionado dutado no living e na sala de jantar, com grelha embutida no 
forro de gesso, da marca Hitachi 

• Previsão para adega e louceiro na sala de jantar.  

• Piso da área íntima revestido em taco palito de madeira cumaru. 

• Iluminação em LED instalada na casa e na área externa. 

• Rodapé embutido na alvenaria perfil L em alumínio. 

• Portas internas de madeira com 2,80m pivotantes na cor branca.  

• Cozinha com ilha e bancadas em quartzo branco, metais Deca e cuba em inox Mekal  

• Gourmet com bancada em quartzo branco e cuba em inox Mekal. 

• Piscina com prainha. 

• Espaçosa sala íntima. 

• Banheiros com iluminação zenital e revestidos com porcelanato Portobello no box, 
bancadas dos lavatórios em mármore branco prime, louças e metais Deca. 

• Banho máster com 2 duchas e banheira de imersão da marca Jacuzzi. 

• Lavabo com bancada em pedra rústica com cuba esculpida, metais Deca. 

• Lavanderia com piso Portinari, tanque de louça Deca e metais Deca. 

• Garagem no subsolo com 130 m2 para 6 vagas cobertas. 

• Infraestrutura de ar condicionado pronta para 6 pontos de split High-Wall: 5 suítes e 1 
sala íntima. 

• Sistema solar-elétrico de aquecimento de água, marca Sodramar, com 3 placas 
coletoras de 2m2, boiler de alta pressão de 600l instalado. 

• Dependência de empregada no piso inferior dando mais privacidade a família. 


