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ESPECIFICAÇÕES GERAIS

• Localização: Rua Vinte e Três, nº 137 - Jardim Veneza - Indaiatuba - SP

• AC = 100 m² (casa + garagem), AT = 150 m².

• Projeto do Studio MAKNA

• Sistema estrutural em concreto armado e estrutura metálica - residência com sistema misto 

de construção

• Laje impermeabilizada com manta de alumínio no bloco de alvenaria e com telha metálica 

galvanizada sanduíche termoacústica de poliuretano no bloco metálico, telha metálica 

galvanizada sanduíche termoacústica de isopor na garagem.

• Alvenarias em bloco de vedação e bloco estrutural

• Porta de entrada lambril em alumínio branco

• Área social integrada: sala de estar, sala de jantar e cozinha, com pé direito maior que o bloco 

íntimo

• Área íntima composta por dois quartos, um banheiro social com banho e suíte.

• Esquadrias de alumínio: sala com três portas de correr em linha Gold, bandeira de vidro em 

linha Supreme; vidros fixos na cozinha; kit sacada Premium sem roldanas - da cozinha para 

a área gourmet; alumínio amadeirado com portas camarão na janela do primeiro quarto/

escritório; vidro temperado basculante no quarto central; claraboias em vidro jateado e com 

ventilação nos dois banheiros; vidro incolor fixo no hall; suíte com três portas de correr em 

linha Supreme.

• Box dos banheiros em vidro temperado, sendo o banheiro social com box de portas de correr 

e o banheiro da suíte com um vidro fixo e uma porta de abrir.

• Banheiro social revestido com porcelanato Delta Madrid Plata Acetinado 70 x 70 cm no piso 

e paredes, porcelanato Delta Merapi Polido 70 x 70 cm em uma parede no box, nicho feito 

com o próprio porcelanato em 45º, bancada em mármore Branco Prime com pia esculpida no 

mármore, vaso sanitário com caixa acoplada e assento com sistema soft close, torneira e ralos 

invisíveis.

• Banheiro da suíte revestido com porcelanato Delta Madrid Plata Acetinado 70 x 70 cm no 

piso, Delta Melbourne Polido 50 x 100 cm em todas suas paredes, nicho feito com o próprio 

porcelanato em 45º, banco com floreira dentro do box (impermeabilizado e com sistema de 

drenagem), bancada em mármore Branco Prime com pia esculpida no mármore, vaso sanitário 

com caixa acoplada e assento com sistema soft close, torneira e ralos invisíveis.
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• Portas para quartos, banheiro social e suíte em madeira pintada de branco, porta do banheiro 

da suíte em vidro jateado com uma porta de correr.

• Sala de estar, sala de jantar e cozinha, todos os ambientes integrados revestidos com 

porcelanato Delta Madrid Bloc Acetinado 70 x 70 cm no piso.

• Área gourmet revestida com porcelanato Delta Jatobá Deck 70 x 70 cm no piso, bancada em 

granito preto São Gabriel, torneira, pia com cuba em inox.

• Paredes externas da cozinha, revestidas com tijolinhos da linha All Bricks da Portobello, 

modelo Yorkshire Light.

• Cozinha com ilha central e bancada em granito preto São Gabriel, torneira, pia com cuba em 

inox, faixa da parede revestida com porcelanato Portobello Jackie Art Fog 30 x 90 cm.

• Parede do hall revestida com porcelanato Portobello Nautica Mix 30 x 60 cm.

• Lavanderia com bancada em granito preto São Gabriel, torneira, tanque em inox.

• Quartos revestidos com réguas de porcelanato Embramaco Mondavio 20 x 120 cm.

• Garagem coberta com vaga para um carro.

• Fechadura eletrônica no portão social, com interfone e telefone instalados.

• Área técnica com abrigo para gás e hidrômetro.

• Instalação de gás subterrânea com tubulação de cobre.

• Área de jardim com passadiços em concreto vassourado e grama.

• Paisagismo completo.

• Todos os ambientes da residência e garagem com gesso acartonado, cortineiros nos quartos, 

suíte e sala.

• Infraestrutura de ar condicionado pronta para 5 pontos de split sistema Inverter (quartos e 

suíte - 9000 BTUs, sala e cozinha - 18000 BTUs) - sendo o ponto da sala já preparado com as 

tubulações de cobre e cabo de 5 vias.

• Pintura látex PVA Suvinil e Vedapren.

• Caixa d’água 1000 L SANDER em inox.

• Portão social separado do basculante do veículo, preparado para receber o motor. 

• A residência já possui instalações prontas para câmeras de segurança na área frontal da casa 

e fundos; instalações para recebimento futuro de placas solares, boiler e pressurizador.

• Caixa de correios e visor de água em inox.


