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Parede externa em bloco cerâmico revestido com reboco e pintura
com tinta acrílica suvinil, cor bonsai

Parede externa com vedação bloco cerâmico com reboco e pintura
com tinta acrílica suvinil, cor branca

Brise metálico vertical , altura 1,90m e largura de 0,33m

Perfil metálico fixado na parede para a sustentação dos brises

Platibanda em vista com pintura de tinta acrílica suvinil, cor branca

Muro externo com vedação bloco cerâmico, altura de 1,80m com
reboco e pintura de tinta acrílica suvinil, cor bonsai

Sala de aula Coordenação

Sala de aula

Área aberta

3,56

0,40

Piso laminado new way durafloor patina bege

Esquadria de alumínio tipo máxi-ar anodizado cor chumbo com vidro
temperado fumê com espessura de 8mm

Pilar pré-fabricado em concreto armado

Área externa piso= grama

Pingadeira em granito cor cinza andorinha

Piso laminado new way durafloor patina bege

Parede com vedação em blocos cerâmicos marca Pauluzzi, com reboco externo
Monocapa Quartzolit com pintura tinta acrílica Suvinil na cor branca

Muro com vedação em blocos cerâmicos marca Pauluzzi, com reboco externo e
interno Monocapa Quartzolit com pintura tinta acrílica Suvinil na cor bonsai

Pilar pré-fabricado em concreto armado

Esquadria de alumínio tipo máxi-ar anodizado cor chumbo com vidro
temperado fumê com espessura de 8mm

Pingadeira em granito cor cinza andorinha

Brise metálico vertical , altura 1,90m e largura de 0,33m

Laje alveolar h= 0,25m com cobrimento e manta de impermeabilização

Ralo no piso para a coleta das águas pluviais

Ralo no piso para a coleta das águas pluviais

Platibanda com rufo metálico em vista

Pingadeira do muro em vista

Brise metálico vertical , altura 1,90m e largura de 0,33m

Laje alveolar h= 0,25m com cobrimento e manta de impermeabilização

Telhas moduladas Eternit - inclinação= 8%

Área aberta

Solo compactado

Projeção bloco de fundação

Tubulação do sistema de drenagem

Manta de impermeabilização

Área externa com terra compactada e grama

Laje de concreto armado

Contra-piso

Piso laminado new way durafloor patina bege

Cerca com tela soldada, estruturada com colunas metálicas, altura 1,80m

Esquadria de alumínio tipo máxi-ar anodizado cor chumbo com vidro
temperado fumê com espessura de 8mm

Pilar pré-fabricado em vista com pintura de tinta acrílica
cor branca - suvinil

Viga pré-fabricada em concreto

Muro, h= 1,80m em bloco cerâmico com reboco e pintura
com tinta acrílica suvinil, cor bonsai

Fechamento com bloco cerâmico tipo canaleta com
preenchimento em concreto armado

Tubulação de PVC para a passagem das águas pluvias

Forro metálico marca Refax, dimensões 0,50 x 0,50m

Perfil metálico tipo "C" fixado na parede para apoio dos brises verticais

Capeamento sobre a laje alveolar

Argamassa de caimento i= 2%

Regularização com concreto polido

Brise metálico vertical , altura 1,90m e largura de 0,33m

Coordenação
0,40

Área aberta3,56

Capeamento sobre a laje alveolar
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Argamassa de caimento i= 2%

Fechamento com bloco cerâmico tipo canaleta com
preenchimento em concreto armado
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