Descritivo Básico de Medidas
Espaço Infinitto
1. Fachada:


Revestido em espelho fosco Decorflou Screen 4mm, fixado em painel
cimentício preso à estrutura metálica;



Lateral da fachada revestido em Pertech;



Fita de led embutida;



Com 2 portas deslizantes: 1 porta de 4,40m de largura x 4,40m de
altura e outra com 4,30m de largura x 4,30m de altura;



Altura de 9,5 metros;



Largura de 20 metros.

2. Foyer:


Área útil de 120,47m². Largura de 8,30m x 14,52m de comprimento.
Pé direito com aproximadamente 3,80m;



Três portas blindadas/pânico de acesso à área externa;



Porta maior com largura de 3,00 m x 2,40 m de altura;



2 portas menores com largura de 1,80 m e altura de 2,10m cada uma;



Saídas sinalizadas de emergência, de acordo com as normas do
Corpo de Bombeiros;



Revestimento das paredes de MDF folhado;



Piso em Porcelanato Portobello City Fend natural no formato de
90x90cm;



Forro de gesso acustico da Kanuf Cleaneo com furação redonda e
pintura latex PVA, na cor referencia Suvinil D 164;

 Iluminação: 2 lustres de cristal no eixo central.
Caso seja necessária a retirada dos lustres, os procedimentos de remoção
armazenamento e instalação deverão ser realizados pela equipe técnica
responsável, exclusiva da casa, com o custo de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) para os dois lustres;


Fitas de Led embutida em toda parede do forro, com possibilidade
para instalação de lâmpadas AR111, de acordo com a necessidade,
não sendo a mesma de nossa responsibilidade;



Acesso aos banheiros masculino, feminino e chapelaria;



Acesso ao fumoir no pavimento superior.

3. Chapelaria:


Anexa ao foyer com área de 6,85m², equipado com 114 armários
colméia e infra-estrutura para atender a capacidade máxima da casa.

4. Banheiro feminino:


Anexo ao foyer;



Área com 24,60m². Entrada com porta de 1,00 m de largura;



Quatro lavatórios e oito cabines, sendo uma adaptada para
deficientes;



Piso Porcelanato Portobello City Fend natural;



Paredes revestidas por painel de madeira Pertech Pinho Chileno;



Forro em gesso;



Pintura Suvinil latex PVA -D 164.

5. Banheiro masculino:


Anexo ao foyer



Área de 24,60m² . Entrada com porta de 1,00 m de largura



Quatro lavatórios, seis mictórios e quatro cabines, sendo uma
adaptada para deficientes;



Piso Porcelanato Portobello City Fend natural;



Paredes revestidas por painel de madeira Pertech Pinho Chileno;



Forro em gesso;



Pintura Suvinil latex PVA -D 164.

6. Salão 01:


Área útil de 262,06 m². Com 14,13m de largura por 19,34m de
comprimento. Pé direito mínimo de 5,60m de altura nas laterais. Ponto
mais alto do telhado com aproximadamente 10,50m no centro do
salão;



Janelas para saída de fumaça em caso de emergência com 1,02m de
largura x 0,73cm de altura;



Arcos de sustentação no telhado, em madeira com cor natural, a cada
4 metros;



Ar condicionado adequado à capacidade máxima da casa. Seguindo
normas do Corpo de Bombeiros. Tubulação no teto na cor metálica;



Piso- Forbo Eternal Ótimo 3504 arthracite;



Paredes revestidas com painel acústico fixo de madeira, com 3,5m
altura. Finalizado com lã de rocha e tecido anti chamas, na cor
marrom;



Iluminação com fita de led multicolor, embutida em todo salão. Pean
bean em todos os tirantes com sustentação de aço. Conta também
com vários pontos de iluminação de lâmpadas AR111.



Acesso à cozinha;



Acesso à sala produção;



Acesso à enfermaria.

7. Salão 02:
 Área útil 646,78 m². Com 19,49 de largura x 33,62 de comprimento;
 Duas portas duplas blindadas/pânico com 2,10m de altura x 2,00m de
largura, permitindo acesso à área externa. Localizada na lateral
esquerda com 8,60m de profundidade até o fundo do salão;
 Janelas para saída de fumaça em caso de emergência com 1,02m de
largura x 0,73cm de altura;
 Saídas sinalizadas de emergência, de acordo com as normas do
Corpo de Bombeiros;
 Teto em arco medindo na parte menor 5,60m. O ponto mais alto,
localizado no centro do salão, mede 10,50m;


Arcos de sustentação no telhado, em madeira com cor natural, a cada
4 metros. Suporta até 100 kg distribuídos linearmente;



Tirantes de sustentação em aço preto a cada 4m, suporta até 40kg
distribuidos linearmente;



Ar condicionado adequado à capacidade máxima da casa. Seguindo
normas do Corpo de Bombeiros. Tubulação no teto na cor metálica;



Piso-Forbo Eternal Ótimo 3504 arthracite;



Paredes revestidas com painel acústico fixo de madeira, com 3,5m
altura. Finalizado com lã de rocha e tecido anti chamas, na cor
marrom;



Iluminação com fita de led multicolor, embutida em todo salão. Pean
bean em todos os tirantes com sustentação de açõ. Conta também
com vários pontos de iluminação de lâmpadas AR111.



Acesso à cozinha;



Acesso aos camarins;



Acesso à Sala da Noiva/Diretoria;



Divisão entre salão 1 e salão 2, com cortina aveludada preta
(opcional);



Salão 1 e salão 2 são contínuos um ao outro;

8. Sala da Noiva/Diretoria


Área total 19,46m². Suíte completa. Janela com vista total ao salão 02.

9. Suíte Vip


Área total 33,59. Suíte completa.

10. Sala Executiva:
Área total 61,94m²;


Localizada no pavimento superior com acesso direto ao fumoir;



Piso Acquafloor da Pertech, na cor Amêndoa;



Pintura Suvinil acrílica P165;



Iluminação: conta com seis luminarias de piso, com braço articulado;



Janela com vista para os dois salões.

11. Fumoir:


Área total 65,89m²;



Com teto retrátil automático em policarbonato. Localizado no
pavimento superior, com acesso através do foyer. Possui vista para os
dois salões;



Decorado com paisagismo de plantas Pacova e Ciclantos em vasos
chineses e vietnamitas;



Piso Acquafloor da Pertech, na cor Amêndoa;

14. Sala de Apoio:


Área com 3,00m de largura x 3,70m de comprimento.

15. Ambulatório:


Área total 4,84m² mobiliado.

16. Espaço Florista:


Área total 5,88m² equipado com bancada , 2 cubas e mesa de apoio.

17. Cozinha:


Dimensionada para atender a demanda dos salões com o que há de
mais moderno em equipamentos, seguindo os padrões internacionais
de limpeza e segurança.

18. Portaria de serviço


Ao lado da entrada principal. Entrada para equipes de staff.

