Principais Características

Main Features

-

-

Ambientes amplos e acolhedores
Organização e espaço
Apartamentos inteligentes e conectados
Apartamentos eﬁcientes e sustentáveis
Rooftop panorâmico
Cozinhas premium
Luz natural ampliada
Varandas living
Jardins exteriores

Spacious and cozy spaces
Organization and space
Intelligent and connected apartments
Eﬃcient and sustainable apartments
Panoramic rooftop
Premium kitchens
Expanded natural light
Living balconies
Exterior gardens

Notas:
O presente documento tem carácter meramente indicativo e não contratual, não sendo vinculativo. Acresce que todos os materiais e acabamentos que
sejam acima apresentados, são suscetíveis de ser ajustados/alterados, designadamente em função do desenvolvimento dos projetos de arquitetura
e/ou especialidades do edifício, da forma que seja considerada conveniente e no momento entendido como oportuno. O mobiliário não está incluído.
(1): Área Bruta Privativa = Área medida pela face exterior das paredes do edifício e pelos eixos das paredes divisórias entre fogos e áreas comuns.
(2):
Área Privativa Total = Corresponde à soma da área bruta privativa e das áreas das varandas, terraços e jardins.
Notas:
Área do closet incluída na respetiva Suite;
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(1): Gross Private Area = Area measured by the outer face of the building walls and the axes of the walls between apartments and common areas.
(2) Total Private Area= Is the sum of interior gross private area and the areas of balconies, terraces and gardens.
Closet area included in the Suite;
Notes: Area included in the Balcony / Terrace area;
Laundry

The details presented in this document are merely indicative and non-binding. All materials and ﬁnishings presented may be adjusted/changed depending
on the development of the architecture and/or technical speciﬁcations of the buildings where it is deemed apt and appropriate.
(1): Interior Gross Private Area = Area measured by the outer face of the building walls and the axes of the walls between apartments and common areas.
(2) Total Private Area= Is the sum of interior gross private area and the areas of balconies, terraces and gardens.
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Área Exterior: 194 m²
Área Privativa Total(2): 403 m²

Outdoor Area: 194 sq.m.
Total Private Area(2): 403 sq.m.

Arrecadação: 22 (piso -3)

Storage: 22 (ﬂoor -3)

Estacionamento: 9, 10, 11, 12, 72, 73 (piso -3)

Parking: 9, 10, 11, 12, 72, 73 (ﬂoor -3)

Mapa de localização

Localização vertical (bloco B)

Location map
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Layout: T4 | Floor: 2 | Ref.: 14
Gross Private Area(1): 209 sq.m.
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Tipologia: T4 | Piso: 2 | Ref.: 14
Área Bruta Privativa(1): 209 m²
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Vertical location (B block)
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