
CRISTÒFOL COLOM
MERCAT DE TARRAGONA
120 m² | 3 habitacions | 2 banys

DOSSIER DE VENDA-MEMÒRIA D’ACABATS



Acabats interiors
• Parets i sostres interiors

-Revestiments en parets i sostres de guix i pladur.

-Pintura plàstica llisa rentable blanca.

• Paviments interiors

-Parquet sintètic laminat de gran format (lama ampla) KRONOSWISS, model SWISS NOBLESSE 3782 NM ROBLE 
ASCONA, AC4 / 32. Sòcol en blanc mate a conjunt amb les portes.

Bany principal:

-Rajola porcellànica rectificada SALONI, model NEBULA MATE BLANCO de 30X60 a les parets i model 
PETRALAVA GRAFITO de 60,5X60,5 al terra i la dutxa.

Bany dormitori Suite:

-Rajola porcellànica rectificada SALONI, model GARD CENIZA de 31X60 a les parets, model TREVES GRAFITO de 
31X60 a la dutxa i model GARD GRAFITO de 43X43 al terra.

• Fusteria interior

-Portes lacades en blanc amb fulla interior massissada i tapajuntes amb muntatge a testa.

-Manetes i farratges acabats en INOX mate.



Acabats cuina
• Mobiliari i taulell

-Mobiliari de cuina en color blanc brillant de LEKO CUINES, model LUKA BLANC BRILLANT, amb porta estratificada amb 
tractament antiratllades a 2 cares i 4 cantons ABS 1,2mm a joc, segellat antihumitat amb cola PUR d’alta resistència, 
sistema d’obertura gola i tancament amb auto-frenat i extracció total marca BLUM.

-Taulell i aplacat amb SILESTONE BLANC ZEUS.

-Aixeta i pica sota-taulell TEKA.

-Electrodomèstics TEKA: Forn, placa d’inducció i rentaplats encastat.

-Nevera encastada BEKO.

-Campana extractora de vidre negra MEPAMSA CUADRO 90cm.

Acabats banys
• Sanitaris i mobiliari de bany

-Aixetes monocomandament i dutxes STILLO.

-Moble lavabo suite i inodors ROCA amb tapa amortiguada.



Instal·lacions
• Electricitat i telecomunicacions

-Interruptors i endolls NIESSEN model ZENIT PLATA.

-Il·luminació complerta a tot l’habitatge LED: ulls de bou, downlights...

-Porter automàtic.

-Antena TV.

-Instal·lació de cablejat ETHERNET a totes les habitacions.

• Producció d’aigua calenta.

-Caldera mural mixta d'alt rendiment de gas ciutat per a calefacció i aigua calenta DE DIETRICH.

• Calefacció

- Calefacció mitjançant radiadors d'alumini a totes les estances habitables, amb sistema de producció mitjançant caldera 
mural mixta d’alt rendiment de gas ciutat.

-Termòstat digital DE DIETRICH.

• Aire condicionat

-Aire condicionat a tot l’habitatge amb Splits, amb regulació individual per a cada estància, producció d’aire fred i calent.



Acabats exteriors
• Paviments exteriors

-Balcó i terrasses: Rajola SALONI, model BASIL. Sòcol a conjunt.

• Fusteria exterior

-Fusteria exterior d’alumini tèrmic en blanc i vidres amb càmera de CORTIZO.

-Persianes elèctriques amb motor de CORTIZO.



Plànols orientatius

La informació d’aquest dossier i dels plànols que conté és orientativa, 
aproximada i en cap cas vinculant, pot contenir errors i les seves dades 
poden ser modificades per PROTARCO INVERSIONS, S.L. sense previ avís.


