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Cama queen, tecidos hipoalergênicos

Opção quarto duplo, duas camas solteiro

Possibilidade pedido de berço Conforto térmico e acús�co

Clima�zação 

Pets permi�dos 

Smart TVFrigobar, microondas, mini-bar Cofre priva�vo 

  

4- Varanda

CHALÉ - TIPOLOGIA 01

Chalé �po - 25,26m² - 19 unidades

2- Banho 
3- Quarto 

Área do banheiro com box de banho convencional. Área dormitório com bancada de trabalho, microondas, frigobar, televisão, 

clima�zação, varanda. A varanda possui ligação direta com a mata, e permite a conexão direta do visitante com a vegetação na�va.  A 

�pologia tem pode  virar quarto duplo com duas camas solteiro, ou casal com berço. 
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FONTE: AUTORAL (2019)
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esc: 1/50
PLANTA BAIXA 

CORTE AA
esc: 1/50

FONTE: AUTORAL (2019)FONTE: AUTORAL (2019)

S a r r a f o s  d e  m a d e i r a ,  t i p o  g r e l h a  p a r a  t e l h a d o  

Tijolo cerâmico 20 furos 9x14x19cm  

Pedra branca dolamita 

Rufo metálico branco

Manta geotex�l

Isolamento térmico 5cm

Proteção mecânica 3cm

Manta impermeabilização 4mm

Camada de regularização= 3cm;  

Laje e viga em concreto armado

Estrutura para forro montantes madeira 3x3cm, dispostos �po grelha 

Forro externo acompanhando inclinação da laje, em madeira freijó, réguas de 10cm 

Chapisco

Camada de regularização

Montantes de madeira= 5x5cm; espaçados de 50 em 

Reve�mento de madeira freijó, réguas de 10cm 

Esquadria em madeira freijó, trilhos embu�dos, vidro laminado transparente 10mm 

Escada em madeira freijó  

Laje concreto armado em balanço  

Contrapiso feito junto a barrotes de madeira

Manta impermeabilização 4mm

Camada de regularização= 3cm;  com  i=2%

Barrotes de madeira formato trapezoidal, distanciados de 50 em 50cm. 
Base inferior= 5cm; largura e altura= 3cm

Piso madeira freijó, réguas de 10cm 

Fundação estrutural

Pilar estrutural em concreto armado

Viga de baldrame

Acabamento alvenaria pintada de branco

Solo

CORTE DE PELE PERSPECTIVADO 
Sem escala

Forro interno acompanhando inclinação da laje, em gesso acartonado, 
estrutura com perfil de aço galvanizado

FONTE: AUTORAL (2019)

Perspec�va frontal Perspec�va frontal 

Esquadria em madeira freijó, trilhos embu�dos, vidro laminado 
transparente 10mm 

Fundação estrutural

Piso madeira freijó, réguas de 10cm 

Bancada apoio em madeira

Cadeira Helena, estofado tecido rus�co claro, encosto telado em palha 
Mesa redonda em madeira de apoio Ø0,90m

Cama King 1,93x2,03m

Criado em madeira

Tapete maiori listrado azul e branco 90x2,80m

Cadeiras de balanço em vime, estofados soltos em tecido rus�co claro

Armário em melamina branca fosca, porta de correr piso á teto puxador cava. 
Prateleira e cabideiro. Cofre priva�vo embu�do dentro

Bacia sanitária caixa acoplada Deca

Reves�mento madeira freijó, réguas de 10cm

Laje e vigas em concreto armado

Solo

Tubo corrugado para drenagem

Viga baldrame 

Camada drenante em brita

Manta impermeabilização 4mm

Camada de ar

Impermeabilização e regularização cobertura

Acabamento forro interno com rebaixo de gesso

Tijolo cerâmico 20 furos 9x14x19cm  
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