
Ficha Técnica  
Alameda Granada, 183 - Alphaconde  
 
• Área útil = 756 m2 (casa + piscina), lote = 542 m2

 

• Projeto do escritório de arquitetura Gálvez & Márton. 
• Living integrado com a sala de jantar, o gourmet e o lazer. 
• Janelas do chão ao teto, em alumínio na cor aço inox. 
• Portas internas de madeira em laca branca do chão ao teto e guarnição embutida 
• Rodapé embutido na alvenaria perfil L em alumínio. 

• Escritório. 
• Lavabo com bancada em mármore Travertino Romano Bruto com pia esculpida no 

mármore, metais Deca. 
• Piso térreo revestido em porcelanato Portinari de grande formato. Piso superior 

revestido em taco palito de madeira cumaru. 
• Cozinha com ilha central, bancadas em Granito Preto São Gabriel, metais Deca e 

cuba em inox Tramontina, com despensa. 
• Espaço gourmet sob ampla varanda coberta, bancada em Granito Preto São Gabriel e 

cuba em inox Tramontina. 
• Piscina com prainha e spa. 
• Quatro amplas suítes, todas com closet. 
• Espaçosa sala íntima. 
• Banheiros com iluminação zenital e revestidos com pastilha Portinari no box, 

bancadas dos lavatórios em mármore branco prime, louças e metais Deca. 
• Banho máster amplo com banheira de hidromassagem marca Mondialle e previsão 

para 2 chuveiros no box. 
• Lavanderia com piso Portinari, bancada em granito, tanque de inox e metais Deca. 

• Garagem no subsolo com 140 m2 para 4 vagas cobertas. 
• Infraestrutura de ar condicionado pronta para 8 pontos de split High-Wall: 4 suítes, 1 

sala íntima, 1 sala de jantar, 1 sala de estar e 1 escritório 
• Sistema solar-elétrico de aquecimento de água, marca Heliotek-Bosch, com 3 placas 

coletoras de 2m2, boiler de alta pressão de 600l (instalado). 
• Previsão de elevador. 
• Dependência de empregada no piso inferior dando mais privacidade a família. 


