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Rufo metálico �xado com parafusos na lateral
inclinação de 2% 

Parafuso para �xação lateral do rufo metálico

Reboco externo para recebimento de pintura na
cor cascata cód. d014 - suvinil

Platibanda: viga invertida moldada in loco com 80cm x 20cm 
(AxL)

Caixão perdido

Pingadeira no reboco

Parede em vista com aplicação de chapisco e recobo
com pintura na cor cascata cód. d014 - suvinil

Ripa de madeira tratada com pintura em verniz 
poliuretano brilhante incolor - sayerlack

Vidro laminado 6mm incolor (transmissão luminosa acima de 40%)

Estrutura do brise de correr em per�s de alumínio anodizado preto
em vista

Estrutura do brise  de correr em per�s de alumínio anodizado preto
em corte

Esquadria em alumínio com pintura anodizada na cor preta
módulo �xo

Caixilho de alumínio com pintura anodizada na cor preta

Laje com painel treliçado pré fabricado com preenchimento em eps e malha de 20cmx20cm
com concretagem in loco em concreto armado 

Rufo metálico em vista  i:2% 

Chapisco e reboco com pintura na cor cascata 

Viga invertida moldada in loco 80cm x 20cm (AxL)

Argila expandida envolta do tubo de pvc enrolado em bedim
Camada de grama são carlos

Camada substrato h: 3,5cm
Manta de absorção h: 0,5cm
Módulo laminar h: 7cm

Tela de arame

Camada de regularização h: 2cm
Camada de impermeabilização manta asfaltica

Preenchimento com eps
Peinel treliçado pré fabricado
Espuma poliuretano Trilho de alumínio anodizado preto para brises �xado com chumbador

Roldana de alumínioMarco de alumínio anodizado preto
Baguete de alumínio anodizado preto

Caixílio de alumínio anodizado preto

Placa de gesso 

Chapa metalica em “L” com �xação por parafuso
para �xar as placas de gesso

Camada de massa corrida para esconder a
junta das placas de gesso

Marco de alumínio anodizado preto
Trilho de alumínio anodizado preto
Esquadria de correr em alumínio anodizado preto 
com duas folhas de vidro laminado 6mm incolor 
(transmissão luminosa acima de 40%)

Parede em vista com aplicação de chapisco e recobo
com pintura na cor cascata cód. d014 - suvinil

Parede em vista com aplicação de chapisco e recobo
com pintura na cor vento bom cód. c514 - suvinil

Reboco externo para recebimento de pintura na
cor cascata cód. d014 - suvinil

Ripa de madeira tratada com pintura em verniz 
poliuretano brilhante incolor - sayerlack

Estrutura do brise de correr em per�s de alumínio anodizado preto
em vista

Estrutura do brise  de correr em per�s de alumínio anodizado preto
em corte

Impermeabilização manda asfaltica

Pingadeira no reboco

Reboco externo para recebimento de pintura na
cor vento bom cód. c514 - suvinil

Regularização com 1,5% de inclinação

Argamassa de assentamento para colocação pedra da pingadeira de basalto
Pingadeira de basalto

Bloco cerâmico furado pauluzzi 19cm x 19cm x 29cm 

Argamassa de assentamento

Mesa em mdf 18mm em melamina
branco diamante duratex 

Esquadria �xa em alumíno anodizado preto com 
vidro laminado incolor 6mm 
(transmissão luminosa acima de 40%) 

Caixilho em alumíno anodizado preto com 
Piso vínilico aspen linha idea dura�oor
tipo click (5 x 20 x 122)
Adesivo para piso vinílico quartzolit weber
Contrapiso autonivelante de 5cm de altura

Laje com painel treliçado pré fabricado com 
preenchimento em eps e malha de 20cmx20cm
com concretagem in loco em concreto armado 

Reboco interno para recebimento de pintura na
cor vento bom cód. c514 - suvinil

Chapa metalica em “L” com �xação por parafuso
para �xar as placas de gesso

Camada de massa corrida para esconder a
junta das placas de gesso

Forro modular AE IR50 - trisoft

Bloco cerâmico furado pauluzzi 19cm x 19cm x 29cm 

Porta de abir de madeira pintada na cor branca
Marco da porta de madeira pintada na cor branca

Tanque inox para higenização dos pro�ssionais antes e depois das cirurgias
sala de assepisia 

Vidro laminado 6mm incolor (transmissão luminosa acima de 40%)

Parede com aplicação de chapisco e recobo com pintura na cor vento bom cód. c514 - suvinil

Cuba de embutir tramontina isis plus 2C 34 BL em aço Inox acetinado 72x40 cm
ref: 94033102

Piso vínilico aspen linha idea dura�oor tipo click (5 x 20 x 122)

Bancada em mdf 18mm branco diamante duratex 
laboratório de análise

Balcão em mdf 18mm brnaco diamante duratex
com tampo em granito cinza absoluto

CORTE DE PELE 01
ESCALA 1/50

DETALHE 01
ESCALA 1/15

DETALHE 01

DETALHE 02

DETALHE 03

DETALHE 02
ESCALA 1/15

DETALHE 03
ESCALA 1/15

TRECHO FACHADA NORTE
ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO
ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1/50
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Piso cimento queimado com malha 20cm x 20cm e 
junta de dilatação a cada 1m 

Laje maciça de concreto armado feita in loco

Camada granular �na

Manta de impermeabilização de proteção para piso
 com  barreira antivapor laterlite S.P.A
Camada granular grossa

Parede em vista com aplicação de chapisco e recobo
com pintura na cor vento bom cód. c514 - suvinil

Camada impermeabilização por 
emulsão asfáltica - quartzolit

Camada de proteção mecanica

Camada impermeabilização por emulsão asfáltica - quartzolit

Placa pré moldada de concreto armado para a contação do solo

Camada granular grossa

Manta de impermeabilização de proteção para piso com 
barreira antivapor laterlite S.P.A

Tubo de pvc rígido para escoamento

Viga de baldrame impermeabilizada concretada in loco

Fundação

Solo compactado

Rufo metálico  i:2% 

Vigas invertidas
Ecotelhado

Laje com painel treliçado pré fabricado com 
preenchimento em eps e malha de 20cmx20cm
com concretagem in loco em concreto armado 

Esquadria de alumínio anodizo preto
módulo �xo com vidro laminado 6mm 

Esquadria de alumínio anodizo preto
módulo de correr com duas folhas 

com vidro laminado 6mm 

Brise de correr com estrutura em alumínio anodizado
preto com ripas de madeira tratada pintadas com verniz

Esquadria de alumínio anodizo preto
módulo �xo com vidro laminado 6mm 

Forro modular AE IR50 - trisoft
�xação por tirantes galvanizados

Trilho em alumínio anodizado preto 

Guarda corpo de alumínio anodizo preto
com tirantes de aço em vista

Guarda corpo de alumínio anodizo preto
com tirantes de aço em corte

Chapa de alumínio com parafusos para a sustentação
do guarda corpo

Ecotelhado, terraço público
Laje com painéis treliçados e preenchimento

com eps

Reboco interno para recebimento de pintura na
cor vento bom cód. c514 - suvinil

Bloco cerâmico furado pauluzzi 19cm x 19cm x 29cm 

Esquadria maxim ar em alumínio anodizado preto
com vidro laminado 6mm incolor com transmissão

luminosa acima de 40%
Esquadria �xa em alumínio anodizado preto

com vidro laminado 6mm incolor com transmissão
luminosa acima de 40%

Armário em mdf 18mm melamina branco diamante duratex 
(pra troca de roupa para a realização de procedimento cirurgico)

Balcão de assepssia em melamina branco diamante - duratex
 com tanque em inox 

Portas de correr tipo camarão com sistema macho e fêmea
com estrutura e grade metalica cor preta

Piso cimento queirmado

Camada de impermeabilização com manta asfáltica
regularização e assentamento de piso de basalto

Viga de baldrame impermeabilizada com emulsão asfática

Camada granular grossa

Camada granular �na

Camada granular grossa

Manta de impermeabilização de proteção para piso com 
barreira antivapor laterlite S.P.A

Laje maciça concretada in loco com concreto armado

Tubo de pvc rígido para escoamento

Reservatório redondo de �bra bakof de 5000 litros
 para recebimento da água da chuva coletada pelos ecotelhados

Piso cimento queimado com malha 20cm x 20cm e 
junta de dilatação a cada 1m 

Viga moldada in loco impermeabilizada com emulsão asfáltica

Solo compactado

Platibanca com aplicação de chapisco e recobo com pintura na cor cascata cód. d014 - suvinil

Estrutura em alumínio anodizado para as ripas de madeira do brise de correr

Ripa de madeira tratada com pintura em verniz  poliuretano brilhante incolor - sayerlack

Esquadria de alumínio anodizo preto módulo �xo com vidro laminado 6mm 

Esquadria de alumínio anodizo preto módulo de correr com duas folhas 
com vidro laminado 6mm 

Esquadria de alumínio anodizo preto módulo �xo com vidro laminado 6mm 

Laje com aplicação de chapisco e recobo com pintura na cor cascata cód. d014 - suvinil

Guarda corpo de alumínio anodizo preto com tirantes de aço 

Parede revestida com pedra são tomé assentadas com argamassa

Rua Travessa Treze em corte

Pilar em vista

Piso cimento queirmado

Pilar de concreto armado concretado in loco

Portas de correr tipo camarão com sistema macho e fêmea
com estrutura e grade metalica cor preta

Trilho em alumínio galvanizado preto

Piso externo de basalto

Esquadria maxim ar em alumínio anodizado preto com vidro laminado 6mm incolor com transmissão
luminosa acima de 40%

Marco em alumínio anodizado preto

Caixilho em alumínio anodizado preto

Armário em mdf 18mm em melamina branco diamante duratex para troca de roupa para cirurgia
sala de paramentação

Piso alfenas gris �t 44,5cm x 44,5 cm - incepa

Foco cirurgico

Lixeiras para descarte hospitalar das cirurgias

Bloco cerâmico furado pauluzzi 19cm x 19cm x 29cm 

Ecotelhado com grama  são carlos

Pingadeira de basalto

Guarda corpo em per�l de alumínio anodizado preto

Cabo de aço

Piso externo de basalto

Pingadeira de basalto

Ripa de madeira tratada com pintura em verniz  poliuretano brilhante incolor - sayerlack

Estrutura em alumínio anodizado para as ripas de madeira do brise de correr

Guia em alumínio anodizado preto para brise de correr

Marco para esquadria de correr em alumínio anodizado preto

Caixilho para esquadria de correr em alumínio anodizado preto


