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TRECHO EM VISTA (sul) /  escala 1.50 TRECHO EM VISTA (norte) /  escala 1.50

TRECHO EM PLANTA BAIXA (térreo) /  escala 1.50

TRECHO EM PLANTA BAIXA (tipo) /  escala 1.50
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DET A

DET D
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DETALHE D  /  escala 1.10DETALHE B  /  escala 1.10

15
16
17

15

16
17
03DETALHE A  /  escala 1.10 DETALHE C  /  escala 1.10

09. perfil estrutural I 549 X 214, GERDAU / pintura 

eletrostática a pó na cor chumbo (viga principal)

GERDAU10. perfil estrutural H 256 X 255,  / pintura 

eletrostática a pó na cor chumbo (pilar)

11. insert metálico L

12. perfil metálico C para fixação de estrutura de 

fechamento

13. perfil de secção retangular 120 X 50 com 

pintura eletrostática a pó na cor chumbo para 

estruturação de ripas metálicas

14. ripa metálica (perfil  retangular 30 X de secção

50 com pintura eletrostática a pó na cor chumbo)

15. laje do tipo steel deck modelo , MF 50

METFORM / com largura útil de 915mm e 

cobrimento de concreto armado

16. esquadria fixa de alumínio anodizado na cor 

chumbo / fechamento em vidro temperado 

translúcido 6mm

17. H GERDAUperfil estrutural  203 X 203,  / pintura 

eletrostática a pó, cor chumbo (contraventamento)

DETALHE B

01. guarda corpo metálico na cor chumbo 

(observado em vista lateral)

02. guarda corpo metálico na cor chumbo 

(observado em vista frontal)
03. H GERDAUperfil estrutural  203 X 203,  / pintura 

eletrostática a pó, cor chumbo (contraventamento)

04. cantoneira metálica para fechamento e 

estruturação de piso industrial

05. rebite de aço cabeça chata diâmetro 15mm

06. piso em chapa de aço carbono recalcada 2mm 

PERMETAL

07. perfil metálico C 50 X 50 para fixação de piso 

industrial (em vista)

08. ripa metálica (perfil de secção retangular 30 X 

50 com pintura eletrostática a pó na cor chumbo)

09. perfil metálico L para fixação de ripas metálicas 

em perfil tubular

10. insert metálico L

11. perfil estrutural I 549 X 214, GERDAU / pintura 

eletrostática a pó na cor chumbo (viga principal)

12. insert metálico L

13. perfil tubular retangular 120 X 50 com pintura 

eletrostática a pó na cor chumbo para 

estruturação de ripas metálicas

DETALHE C

01. piso em chapa de aço carbono recalcada 2mm 

PERMETAL

02. pingadeira de basalto

03. porta de correr dupla com estrutura em 

alumínio anodizado na cor chumbo / fechamento 

em vidro temperado translúcido 6mm

04. fita de isolamento

05. rodapé metálico

06. piso vinílico autoportante TARKETT 60 X 60, 

linha Square, coleção Acoustic cinza, referência 

24560032 / colado sobre estrutura de piso elevado

07.  sistema de piso elevado PISOAG, modelo

01057EB / ontagem sem longarina, utilizando 

apenas pedestal e placa de piso, atingindo 5cm de 

altura total
08. chumbador para esquadria

conector do tipo 09. stud bolt

laje do tipo steel deck modelo MF 50, 10. 

METFORM / com largura útil de 915mm e 

cobrimento de concreto armado

perfil de arremate11. 

cortineiro com fixação lateral12. 

metálico 13. insert L

cantoneira metálica para fechamento e 14. 

estruturação de piso industrial

perfil metálico  50 X 50 para fixação de piso 15. C

industrial (em vista)

 perfil estrutural 549 X 214,  / pintura 16. I GERDAU

eletrostática a pó na cor chumbo (viga)

 cantoneira metálica  para fixação de 17. L

esquadria

DETALHE D

01. placa de drywall 250 X 120

02. montante e isolamento com lã mineral

03. rodapé metálico na cor chumbo

04. piso vinílico autoportante TARKETT 60 X 60, 

linha , coleção Acoustic cinza, referência Square

24560032. Colado sobre estrutura de piso elevado

05. sistema de piso elevado PISOAG, modelo 

01057EB / montagem sem longarina, utilizando 

apenas pedestal e placa de piso

06. guia metálico para estruturação de sistema de 

vedação drywall

07. conector do tipo stud bolt

08. laje do tipo steel deck modelo MF 50, 

METFORM / com largura útil de 915mm e 

cobrimento de concreto armado

09. metálico insert L

10. perfil estrutural 549 X 214,  / pintura I GERDAU

eletrostática a pó na cor chumbo (viga principal)

11. perfil estrutural  256 X 255,  / pintura H GERDAU

eletrostática a pó na cor chumbo (pilar)

legenda

CORTE DE PELE / PLANTA BAIXA / FACHADA

01. sistema de laje impermeabilizada (inclinação 

2%) e cobertura verde de módulos hexagonais, 

com cantoneira metálica para acabamento

02. cortineiro com fixação lateral

03. sistema de forro de gesso (opcional)

04. porta de correr dupla com estrutura em 

alumínio anodizado na cor chumbo / fechamento 

em vidro temperado translúcido 6mm

05. guarda corpo metálico na cor chumbo

06. sistema modular de fechamento estruturado 

por perfis metálicos de secção retangular dispostos 

horizontalmente

07. perfil estrutural 549 X 214,  / pintura I GERDAU

eletrostática a pó na cor chumbo (viga principal)

08. perfil estrutural 303 X 101,  / pintura I GERDAU

eletrostática a pó na cor chumbo (viga secundária)

09. perfil estrutural  203 X 203,  / pintura H GERDAU

eletrostática a pó, cor chumbo (contraventamento)

10. perfil estrutural  256 X 255,  / pintura H GERDAU

eletrostática a pó na cor chumbo (pilar)

11. piso em chapa de aço carbono recalcada  2mm

PERMETAL (inclinação 1%)

12. dreno metálico linear

13. perfil estrutural  148 X 100,  / pintura H GERDAU

eletrostática a pó na cor chumbo (para fixação de 

guarda corpo)

14. esquadria fixa de alumínio anodizado na cor 

chumbo / fechamento em vidro temperado 

translúcido 6mm

15. laje de cobertura impermeabilizada de 

concreto armado

16. parede de alvenaria de blocos estruturas 

cerâmicos ,  / com camada PAULUZZI 14 x 19 x 29

de reboco externa

17. esquadria maxim-ar de alumínio anodizado na 

cor branca / fechamento em vidro temperado 

translúcido 6mm

18. revestimento cerâmico PORTOBELLO, Color 

Market - Iceland 6,5 X 23 / com filete cromado 

para acabamento

19. porta de abrir em madeira maciça com pintura 

cinza fosca

20. porcelanato , Nord Ris PORTOBELLO 60 X 60

21. piso de concreto feito a partir de argamassa de 

alta resistência com acabamento liso fosco

22. porta metálica basculante, veneziana e com 

pintura preta

23. sistema de parede drywall com isolamento de 

lã mineral

24. porta de abrir em madeira maciça com pintura 

cinza fosca

25. rodapé metálico na cor chumbo

26. piso vinílico autoportante TARKETT 60 X 60, 

linha , coleção Acoustic cinza, referência Square

24560032 / colado sobre estrutura de piso elevado

27. montante (drywall) e isolamento de lã mineral
28. esquadria fixa de alumínio anodizado na cor 

chumbo. Fechamento em vidro temperado 

translúcido 6mm

29. sistema de piso elevado , modelo PISOAG
01057EB / montagem sem longarina, utilizando 

apenas pedestal e placa de piso, atingindo 5cm de 

altura total                                                                    
30. escada e guarda corpo em chapa perfurada 

7mm PERMETAL, na cor chumbo / estruturada por 

dois perfis de secção retangular 5 X 30 nas laterais
31.  laje do tipo steel deck modelo MF 50, 

METFORM / com largura útil de 915mm e 

cobrimento de concreto armado

32. porta pivotante em madeira maciça com 

pintura chumbo fosca

33. placa de concreto modular para piso

34. dreno metálico linear

35. porta de abrir em madeira maciça com pintura 

cinza fosca

36. porta de correr metálica para elevador

37. balizador metálico com altura 80cm e pintura 

na cor chumbo

38. estrutura em concreto armado
39. sistema de impermeabilização da estrutura 

com brita, tubo drenante, emulsão asfáltica, bidim 

e camada antivapor.
40. junta de dilatação

41. mobiliário com marcenaria proposta

42. fechamento com chapa perfurada,  PERMETAL

na cor chumbo / modelo com furos losangulares 

de 4,7mm X 6,7mm

DETALHE A

01. manta asfáltica

02. proteção mecânica com inclinação 2%

03. manta de impermeabilização (PVC)
04. cobertura verde composta por módulos 

hexagonais de plástico reciclado ECOTELHADO / 

preenchimento com argila expandida, camada de 

1cm de substrato e vegetação do tipo grama 

Esmeralda (Zoysia japonica)
05. chapa metálica para ligação e estruturação de 

ripas metálicas
06. cantoneira metálica

07. perfil de arremate

08. conector do tipo stud bolt
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