
2
(1 suíte)

2

total

148,89m²

privada

90,87m² Norte2 R$363,48

Taxa de condomínio:
R$4 por m²

2 DORMITÓRIOS |  MODELO A - PRÉDIO 1



2 2

total

135,26m²

privada

79,87m² Norte1 R$319,48

Taxa de condomínio:
R$4 por m²

2 DORMITÓRIOS |  MODELO B - PRÉDIO 1



Avenida M
elvin Jo

nes

Rua Itália

Modelo A

Modelo B



2
(1 suíte)

2

total

146,22m²

privada

92,57m² Norte
e Oeste

2 R$370,28

Taxa de condomínio:
R$4 por m²

2 DORMITÓRIOS |  MODELO C - PRÉDIO 2



Rua
 Itá

lia

Avenida Melvin Jones

Modelo C



APARTAMENTOS
Piso
Porcelanato Portobello – BROADWAY CEMENT, 90cm x 90cm 
(60x60 nos banheiros e sacadas), retificado, acabamento natural.

Paredes internas
Placas de gesso acartonado e em alguns casos paredes 
rebocadas com argamassa, massa corrida ou similar e pintadas. 
paredes dos banheiros, cozinha e lavanderias terão revestimento 
cerâmico até o teto.

Teto
Rebaixado com gesso, liso, com acabamento em massa corrida ou 
similar e pintura;

Roda-forro
Em gesso negativo simples mínimo, liso, com acabamento em 
massa corrida ou similar e pintura.

Rodapé
Com altura de 7,00cm em poliestireno, madeira ou cerâmica 
esmaltada.

Portas internas
Porta de acesso principal em madeira maciça ou composta de 
mais elementos conforme projeto acústico; cilindro com puxador 
fechadura; portas internas secundárias em madeira 
semi-sarrafeada com pintura em laca PU branco – Sayerlack.

Janelas e porta janelas externas
Em PVC branco com vidros laminados de segurança e duplos 
(vidro laminado 4+4mm + câmara de ar + vidro laminado 3+3).
Nos banheiros os vidros duplos serão compostos de uma chapa 
mini-boreal (privacidade) + outra chapa laminada.

SAIBA MAIS
SOBRE OS ACABAMENTOS DO PARQUE EUROPA



Lareira
As salas de estar terão espera para lareira a lenha metálica 
(calefatoras, salamandras ou estufas ecológicas).

Metais sanitários
Marcas Meber, Deca, Docol, Wog, Fabrimar.

Louças
Vaso sanitário com caixa acoplada e lavatório com coluna Incepa, 
Deca ou Celite.

Instalações de gás
Ponto de gás na cozinha para fogão e na área de serviço para 
suprir o aquecedor de passagem, conforme projeto específico.

Água quente
Pontos de água quente na pia da cozinha, tanque de lavar roupas, 
banheiros, e lavabo, conforme projeto específico.

ÁREAS DE USO COMUM

Refere-se a: Hall de entrada térreo, hall de circulação pav. tipo, 
circulações externas térreo, vestiário, depósito de lixo, banheiro, 
PNE.

Piso
Porcelanato Portobello, exceto na escada que terá concreto 
aparente.

Paredes
Rebocadas com argamassa ou placas de gesso acartonado, 
massa corrida ou similar e pintadas, algumas paredes no térreo 
possuem detalhes como cobogós (ver detalhes específico); 
paredes dos banheiros terão revestimento cerâmico até o teto; 
paredes da caixa da escada devem ter resistência mínima ao fogo 
conforme especificado no projeto de PPCI.

Teto
Rebaixado com gesso, liso, com acabamento em massa corrida ou 
similar e pintura.



SAIBA MAIS
SOBRE O CONDOMÍNIO DO PARQUE EUROPA

ESTRUTURA INTERNA

Conta com Academia, Playpet, Brinquedoteca, Piscina aquecida, 
Pipidog em todos os térreos, Playgrounds ao ar livre, Portaria com 
central de entregas, Quiosque com churrasqueira, Salão de festas 
para 50 pessoas, 5 quadras de diferentes esportes, Espaço 
gourmet para 32 pessoas, Casa do Lago para 20 pessoas, Espaço 
para lavagem de veículos, Prainha para banho no lago, Parque 
com mais de 600 árvores nativas.



ESTRUTURA EXTERNA

Em frente ao condomínio teremos lojas comerciais para atender as 
necessidades dos moradores, como farmácia, salão de beleza, 
veterinária, petshop e petcreche. 

No bairro já temos o Marcado Europa. Em construção: academia, 
restaurante, estúdio de pilates e outros.


