
RUA DE SANTA CATARINA 904
WHEN MODERN AND HISTORY ARE CONVERGE
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Ponte Dom Luís

Ribeira do Porto

Galerias de Paris

Avenida dos Aliados

Mercado do bolhão

Estação do São Bento



RC FLOOR
PISO

Fraçãos A
63,44m2
+

9,39m2 Patio

T1



1st & 2nd FLOOR
PISO

Fraçãos B & D
27,86m2
+

1,16m2 Varanda

T0



1st & 2nd FLOOR
PISO

Fraçãos C & E
31,71m2

T0



3rd FLOOR
PISO

Fração F
48,34m2
+

11,69m2 Terrace

T1
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AREA TABLE

48,34 11,69

63,44 9,39

RUA DE SANTA CATARINA 904



LISTA DE ACABAMENTOS - PORTUGUÊS

Paredes externas:
Sistema da ETIC pintado em RAL 1014
Pavimentos Externos: Varanda Piso 3d: Deck de madeira Ipe lacado para uso externo.
Paredes interiores:
Quarto - Sala de estar (lado de Santa Catarina): Paredes de pedra existentes tratadas e pintadas
de branco Ral 9010, outras em placas de gesso pintadas com tinta lavável RAL 9010.de branco Ral 9010, outras em placas de gesso pintadas com tinta lavável RAL 9010.
Interiores do banheiro:
Placas de gesso à prova de água cobertas com pedra KERLITE Exedra pedra de luxo (5plus)
estremoz ED2 100x300cm.
Áreas comuns:
escadas e entrada: Paredes de pedra existentes tratadas e pintadas de branco Ral 9010, Outras
em gesso cartonado pintadas com tinta lavável RAL 9010 ou gesso cartonado pintado, pintura
RAL 9010.RAL 9010.
Tetos:
Quarto-sala de estar: Gesso cartonado pintado com tinta RAL 9010
Interiores de casa de banho: placa de gesso impermeabilizada pintada com tinta RAL 9010
Chão:
Áreas comuns e entrada: KERION Décor classic B Grafite cerâmica
Interiores de casa de banho: pedra KERLITE Exedra pedra de luxo (5plus) estremoz ED2
100x100cm100x100cm
Quarto-sala de estar: madeira de pinho tratada
Escadas: madeira de pinho tratada
Janelas externas:
Janelas na parte de trás: Cor de visão Cortizo Corton deslizante em mate branco lacado de
alumínio RAL
9010 ao longo de toda a parede da fachada nascente-do-chão, com vidros de
apresenta uma definição. Sistema bi-rail com 4 folhasapresenta uma definição. Sistema bi-rail com 4 folhas
Janelas de Santa Catarina: Madeira maciça pintada
Portas:
Portas interiores: madeira maciça pintada
Portas interiores para aceder a cada apartamento: Madeira maciça pintada com proteção contra
fogo
Cozinha:
Armários em compensado lacado com acabamento brilhante RAL1020Armários em compensado lacado com acabamento brilhante RAL1020
Tampo de lavatório e parede de apoio em mármore
Máquina de lavar loiça em aço inoxidável inox (bacia ROCA Praga 450x450x200mm)

FINISHING LIST - ENGLISH

External walls:
ETIC’s system painted in RAL 1014
External pavements: Balcony 3d floor: Ipe lacquered wooden deck for outdoor use.
Interior walls:
Bedroom-Living room (Santa Catarina’s side): Existing stone walls treated and painted in white
Ral 9010, Others in plasterboard painted with washable paint RAL 9010.Ral 9010, Others in plasterboard painted with washable paint RAL 9010.
Bathroom interiors:
Water proof plasterboard covered with stone KERLITE Exedra luxury stone (5plus) estremoz ED2
100x300cm
Common areas:
stairs and entrance: Existing stone walls treated and painted in white Ral 9010, Others in
plasterboard painted with washable paint RAL 9010 or plasterboard painted with, paint RAL 9010.
Ceillings:Ceillings:
Bedroom-Living room: Plasterboard painted with paint RAL 9010
Bathroom interiors: Water proof plasterboard painted with paint RAL 9010
Floors:
Common areas and entrance: KERION Décor classic B Graphite ceramic
Bathroom interiors: stone KERLITE Exedra luxury stone (5plus) estremoz ED2 100x100cm
Bedroom-Living room: treated pine wood
Stairs: treated pine woodStairs: treated pine wood
External windows:
Back side windows: Cortizo corton vision color sliding in aluminum lacquered white mate RAL
9010 ao longo de toda a parede da fachada nascente do rés-do-chão, com vidros de
características a definir. Sistema bi-rail with 4 sheets
Santa Catarina’s Windows: Painted solid wood
Doors:
Interior doors: Painted solid woodInterior doors: Painted solid wood
Interior doors to access each apartment: Painted solid wood with fire protect certification
Kitchen:
Cabinets in lacquered plywood with glossy finish RAL1020
Washbasin top and countertop wall in marble
Dishwasher in stainless steel stainless steel (basin ROCA Praga 450x450x200mm)



RUA DE SANTA CATARINA 904
A 'Emanuelle' é uma empresa empreendedora global que opera no Porto e reforma de edifícios
antigos para fornecer à cidade um produto habitacional moderno e urbano em combinação

com a tradição de construção antiga da cidade.
Além de oferecer uma variedade de apartamentos de nossos projetos, também queremos

oferecer nosso serviço de administração de imóveis.
A subsidiária da Emanuelle, chamada "Ready for Guests", fornecerá todos os serviços que você

precisa para operar o seu apartamento no mercado de locação local ou de curto prazo.precisa para operar o seu apartamento no mercado de locação local ou de curto prazo.

'Emanuelle' is a global entrepreneurial company operating in Porto and refurbishing ancient
buildings to provide the city with a modern and urban housing product, combined with the

city's ancient building tradition.
In addition to offering you a variety of apartments from our projects, we can also provide our

property management service.
Emanuelle's subsidiary, "Ready for Guests", can supply all the services you need to operate

your apartment in the local or short-term rental market.your apartment in the local or short-term rental market.

office@emanuelle-invest.com        +351 919-770-965    


