Ficha Técnica:
Alameda Granada, 669 - Alphaconde
•

AC = 1.200 m2 (casa + piscina), AT = 1.100 m2

•

Arquitetura de Studio Arthur Casas

•

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

•

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

•

Portas internas de madeira de 2,80m de altura, em laca branca e guarnição embutida

•

Rodapé embutido na alvenaria com perfil metálico em L na cor branca

•

Lavabo com bancada em pedra rústica com cuba esculpida, metais e louças Deca

•

Piso da sala estar e jantar com assoalho de madeira e pedra rústica. Piso da
cozinha com porcelanato Portinari Manhattan. Piso superior em assoalho de
madeira

•

Cozinha com ilha central e despensa, bancadas em Corian Glacier White, cuba
inox Mekal, metais Deca

•

Espaço gourmet sob ampla varanda coberta, com churrasqueira, bancada em
Corian Glacier White, cuba em inox Mekal, metais Deca

•

Piscina revestida em Crystal Pool, com spa coberto

•

Cinco amplas suítes, sendo 1 suíte térrea, todas com closet

•

Sala íntima com varanda

•

Garagem no subsolo para 6 vagas cobertas

•

Jardim com paisagismo completo

•

Banheiros com bancadas em mármore branco prime, louças e metais
Deca.

•

Banho máster com box revestido em mármore, banheira de
hidromassagem, 2 chuveiros de teto, louças e metais Deca

•

Lavanderia com piso Portinari, bancada em granito Preto São Gabriel, cuba do tanque
em inox e metais Deca

•

Infraestrutura de ar condicionado pronta para 9 pontos High–wall sistema Inverter
(5 suítes, 1 sala íntima, 1 sala de jantar, 2 sala de estar)

•

Infraestrutura para automação para sistema de iluminação, áudio e vídeo

•

Sistema solar-elétrico de aquecimento de água, com 3 placas coletoras de 2m2, boiler
de alta pressão de 500l (já instalado)

•

Equipamento da piscina já instalado, com filtro e bomba Sodramar, iluminação
LED e aquecimento da água

•

Armários instalados nos closets, banhos suítes e lavanderia

•

Iluminação LED na casa e jardim com luminárias no-frame

•

Elevador, adega e gerador

•

Dependências de serviço no piso inferior dando mais privacidade a família

