
DETALHE 03 | CORTE
escala 1/10

DETALHE 01 | FACHADA
escala 1/10

DETALHE 02 | PLANTA
escala 1/10

DETALHE 04 | CORTE
escala 1/10

DETALHE 02 | FACHADA
escala 1/10

rufo metálico

parafuso autobrocante de fixação da
algeroz

telha trapezoidal termoacústica (telha
EPS forro)| AT 35/1050|e=0,43mm

preenchimento isolante de
poliuretano

longarina metálica | perfil L |
d=2x2cm

reboco 2cm

vigota de concreto

ferragem negativa para balanço

marco de PVC em corte
roldana

caixilho de PVC em corte

vidro temperado 6mm

painel Asa de Avião na vertical fabricado
em alumínio com preenchimento interno

de poliuretano expandido

neoprene

tampa de ABS
bucha de nylon

porta-painel em alumínio

porta-painel em alumínio

painel Asa de Avião fabricado em
alumínio com preenchimento interno
de poliuretano expandido

grama esmeralda

canteiro moldado in loco

tampa de ABS
bucha de nylon

porta-painel em alumínio

marco de PVC em corte
caixilho de PVC em corte

vidro temperado 6mm
neoprene

painel Asa de Avião na vertical
fabricado em alumínio com
preenchimento interno de
poliuretano expandido

piso vinílico acquafloor large pertech

barra de comando

pilar de concreto 20x20

esquadria de correr em PVC|
cor: preto fosco

esquadria de correr em PVC|
cor: preto fosco

esquadria pivotante na parte superior e
de correr na parte inferior material:

PVC|
cor: preto fosco

rufo metálico

cantoneira metálica para fixação da
longarina

longarina metálica | perfil L  |
dimensão=2x2cm

perfil metálico C UDC enrijecido
dobrado de chapa (corte)

fixador autoperfurante para fixação
do perfil C e da longarina

telha trapezoidal termoacústica (telha
EPS forro)| AT 35/1050|e=0,43mm

preenchimento isolante de poliuretano

parafuso telheiro

reboco 2cm

armadura
vigota de concreto

tavela cerâmica

painel Asa de Avião na horizontal
fabricado em alumínio com
preenchimento interno de poliuretano
expandido

barra de comando

rufo metálico

reboco + pintura na cor branca

painel Asa de Avião na horizontal
fabricado em alumínio com
preenchimento interno de poliuretano
expandido

tampa de ABS

porta-painel em alumínio

bucha de nylon

algeroz metálica

DETALHE 05 | CORTE AA
escala 1/10

DETALHE 03 | CORTE BB
escala 1/10

DETALHE 03 | COBERTURA
escala 1/10

A
A

AA

rufo metálico

reboco + pintura na cor branca

painel Asa de Avião na vertical
fabricado em alumínio com

preenchimento interno de poliuretano
expandido

tampa de ABS

porta-painel em alumínio
bucha de nylon

DETALHE 01 | PLANTA
escala 1/10

painel Asa de Avião na vertical
fabricado em alumínio com
preenchimento interno de poliuretano
expandido barra de comando

piso vinílico acquafloor large pertech

esquadria de correr em PVC|
cor: preto fosco

porta-painel em alumínio

marco de PVC em corte
caixilho de PVC em corte

vidro temperado 6mm

neoprene

reboco 2cm

bloco de concreto estrutural
medidas:19x19x39

canteiro moldado in loco

bloco de concreto estrutural
medidas:19x19x39

reboco 2cm

BB

A
A

placa de policarbonato em corte

perfil estrutural em aço galvanizado
parafuso metálico para fixação da

chapa de gesso
isolamento interno termoacústico

de lã de rocha | e=5cm

palheta veneziana

marco metálico
pingadeira metálica

reboco 2cm

parafuso metálico de fixação da placa
de policarbonato ao perfil metálico

vedação com silicone
perfil metálico tubular

placa de gesso acartonado | placa
verde para área molhada RU

calha metálica anodizada

telha trapezoidal termoacústica (telha
EPS forro)| AT 35/1050|e=0,43mm

perfil metálico C UDC enrijecido dobrado
de chapa (corte)

fixador autoperfurante para fixação
do perfil C e da longarina

longarina metálica | perfil  L |
dimensão=2x2cm

cantoneira metálica para fixação da
longarina

barrote de madeira para sustentação

vigota de concreto

tavela cerâmica

placa de policarbonato em corte

reboco 2cm

parafuso metálico de fixação da placa
de policarbonato ao perfil metálico

vedação com silicone
perfil metálico tubular

telha trapezoidal termoacústica (telha
EPS forro)| AT 35/1050|e=0,43mm

preenchimento isolante de
poliuretano

algeroz metálica

longarina metálica | perfil U |
d=2x2cm

perfil estrutural em aço galvanizado
parafuso metálico para fixação da

chapa de gesso
isolamento interno termoacústico

de lã de rocha | e=5cm
placa de gesso acartonado | placa

verde para área molhada RU

telha trapezoidal termoacústica (telha
EPS forro) | AT 35/1050|e=0,43mm

calha metálica anodizada

placa de policarbonato

perfil metálico tubular em projeção

parafuso metálico de fixação da placa
de policarbonato ao perfil metálico

estribo
armadura principal

gancho de amarração

contra-rufo metálico

soleira de basalto

vigota de concreto

estribo

armadura principal

gancho de amarração

contra-rufo metálico

batente

argamassa de assentamento

soleira de basalto

estribo

armadura principal

esquadria veneziana em vista

estribo

armadura principal

gancho de amarração

vigota de concreto

pingadeira em projeção
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VISTA LATERAL | BRISE VERTICAL DA FACHADA

VISTA LATERAL | BRISE HORIZONTAL DA FACHADA
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Cobertura de telha trapezoidal termoacústica
sustentado por perfis e longarinas metálicas
Laje vigota e tavela
Esquadria pivotante na parte superior e de correr na
parte inferior em PVC | vidro temperado 6mm
Brise horizontal asa de avião fabricado em alumínio

Cobertura de telha trapezoidal termoacústica
sustentado por perfis e longarinas metálicas
Laje vigota e tavela
Esquadria de correr em PVC com vidro
temperado 6mm
Esquadria pivotante na parte superior e de correr
na parte inferior em PVC | vidro temperado 6mm

Brise vertical tipo asa de avião fabricado em
alumínio
Piso vinílico (administrativo | secretaria)
Impermeabilização com manta antivapor e
camadas de brita granular
Canteiro de concreto moldado in loco

Divisória interna com placa de gesso
acartonado, fixadas por montantes
metálicos, com isolamento termo acústico
de lã de rocha
Piso porcelanato 80x80 (área molhada)
Impermeabilização com manta antivapor e
camadas de brita granular


