
Parede com revestimento em fórmica

bege (manter o revestimento, prever

limpeza, bem como reparos onde for

necessário)

Instalar

puxador

CORTE CC

Escala: 1/75

Revisar folha da

janela, está torta

Instalar

puxador

Instalar

puxador

Instalar

puxador

Instalar folha

da janela, está

faltando

Instalar

puxador

Instalar

puxador

Prever limpeza e revisão de

todas as janelas, bem como a

instalação de insufilm

CORTE BB

Escala: 1/75

Fixa Fixa

Porcelanato amadeirado

(tonalidade próxima à da piso)

20 x 120 cm - Portobello ou similar

Pintura acrílica na cor branco

gelo - Suvinil ou similar.

Prever limpeza e revisão de

todas as janelas, bem como a

instalação de insufilm

Porcelanato amadeirado

(tonalidade próxima à da piso)

20 x 120 cm - Portobello ou similar

Pintura acrílica na cor branco

gelo - Suvinil ou similar.

CORTE DD

Escala: 1/75

CORTE AA

Escala: 1/75

Executar resvestimento utilizando

divisórias amadeiradas, mesma divisória

que será utilizada nas salas

Instalar

puxador

Pintura acrílica na cor branco

gelo - Suvinil ou similar.

Prever limpeza e revisão de

todas as janelas, bem como a

instalação de insufilm

     Rodapé em madeira reciclada

h=7cm fixado com cola, com

mesma tonalidade do piso.

     Rodapé em madeira reciclada

h=7cm fixado com cola, com

mesma tonalidade do piso.

     Rodapé em madeira reciclada

h=7cm fixado com cola, com

mesma tonalidade do piso.

     Rodapé em madeira reciclada

h=7cm fixado com cola, com

mesma tonalidade do piso.

Porcelanato amadeirado

(tonalidade próxima à da piso)

20 x 120 cm - Portobello ou similar

Porcelanato amadeirado

(tonalidade próxima à da piso)

20 x 120 cm - Portobello ou similar

Pintura acrílica na cor branco

gelo - Suvinil ou similar.

Caso necessário,

ajustar esta divisória de

modo que fique

alinhada com o perfil

metálico da janela

 COPA

-2cm

00

parede com

revestimento

fórmica marrom

S 

sem puxadores inferiores

Parede com

revestimento em

fórmica branca

Piso vinílico

quadros bege

Forro alumínio

pd= 2,175m

Bancada em mármore

branco h= 84,5cm

Fórmica

branca

Porta com revestimento em fórmica branca

parte interna e marrom parte externa

Fórmica marrom

Sem cuba

Escala:  1:25

Planta - Diagnóstico/Situação atual - Copa

 COPA

-2cm

00

S 

Escala:  1:25

Planta - Construir e demolir - Copa

 COPA

-2cm

00

Escala:  1:25

Planta - Modificação - Copa

Micro.

Geladeira

Torneira de parede com filtro para cozinha.

Deca Twin - referência 1148.C - Deca ou

similar (a ser aprovada pela fiscalização)

Instalar porta com acabamento

em laminado amadeirado (no

mesmo padrão das divisórias)

Revestimento em

divisória amadeirada

9
0
x
2
1
0

a demolir

a manter

LEGENDA

a construir

Cuba simples - CS 50 - dimensões:

50 x 40 x 17cm - Mekal ou similar (a

ser aprovada pela fiscalização)

Bancada em granito preto São

Gabriel h=85cm  / rodamão h=10cm

Porta papel toalha, instalar a 1,1m

de altura (do piso à face inferior)

A=9,50m²

Escala:  1:25

Corte AA - Copa

00

-2cm

Revestimento em porcelanato 33,5 x 60cm, brilhante,

na cor branca. Referência: Porcelanato Monte Bianco

BR - 33,5 x 60cm - Branco - brilhante - Eliane ou

similar (a ser aprovado pela fiscalização)

Torneira de parede com filtro para cozinha.

Deca Twin - referência 1148.C - Deca ou

similar (a ser aprovada pela fiscalização)

Bancada em granito preto São

Gabriel h=85cm  / rodamão h=10cm

Cuba simples - CS 50 - dimensões:

50 x 40 x 17cm - Mekal ou similar (a

ser aprovada pela fiscalização)

Torneira de parede com filtro para cozinha.

Deca Twin - referência 1148.C - Deca ou

similar (a ser aprovada pela fiscalização)

Revestimento em porcelanato 33,5 x 60cm, brilhante,

na cor branca. Referência: Porcelanato Monte Bianco

BR - 33,5 x 60cm - Branco - brilhante - Eliane ou

similar (a ser aprovado pela fiscalização)

Prever limpeza e revisão de todas as janelas,

a instalação de insufilm e puxadores

Cuba simples - CS 50 - dimensões:

50 x 40 x 17cm - Mekal ou similar (a

ser aprovada pela fiscalização)

Bancada em granito preto São

Gabriel h=85cm  / rodamão h=10cm

-2cm

Instalar soleira inclinada

Escala:  1:25

Corte BB - Copa

Instalar soleira inclinada

Escala:  1:25

Corte CC - Copa

-2cm

00

Revestimento em porcelanato 33,5 x 60cm, brilhante,

na cor branca. Referência: Porcelanato Monte Bianco

BR - 33,5 x 60cm - Branco - brilhante - Eliane ou

similar (a ser aprovado pela fiscalização)

Pintura acrílica na cor branco

gelo - Suvinil ou similar.

Revestimento em porcelanato 33,5 x 60cm, brilhante,

na cor branca. Referência: Porcelanato Monte Bianco

BR - 33,5 x 60cm - Branco - brilhante - Eliane ou

similar (a ser aprovado pela fiscalização)

Escala:  1:25

Corte DD - Copa

Bancada em granito preto São

Gabriel h=85cm  / rodamão h=10cm

Cuba simples - CS 50 - dimensões:

50 x 40 x 17cm - Mekal ou similar (a

ser aprovada pela fiscalização)

Torneira de parede com filtro para cozinha.

Deca Twin - referência 1148.C - Deca ou

similar (a ser aprovada pela fiscalização)

Pintura acrílica na cor branco

gelo - Suvinil ou similar.

Porta papel toalha, instalar a 1,1m

de altura (do piso à face inferior)

Escala:  1:25

Corte AA - DML

Revestimento em porcelanato 33,5 x 60cm, brilhante,

na cor branca. Referência: Porcelanato Monte Bianco

BR - 33,5 x 60cm - Branco - brilhante - Eliane ou

similar (a ser aprovado pela fiscalização)

Tanque 40 litros, na

cor branca. Deca, REF:

TQ.03.17 ou similar

Escala:  1:25

Corte BB - DML

Revestimento em porcelanato 33,5 x 60cm, brilhante,

na cor branca. Referência: Porcelanato Monte Bianco

BR - 33,5 x 60cm - Branco - brilhante - Eliane ou

similar (a ser aprovado pela fiscalização)

Escala:  1:25

Corte CC - DML

Revestimento em porcelanato 33,5 x 60cm, brilhante,

na cor branca. Referência: Porcelanato Monte Bianco

BR - 33,5 x 60cm - Branco - brilhante - Eliane ou

similar (a ser aprovado pela fiscalização)

Escala:  1:25

Corte CC - DML

Revestimento em porcelanato 33,5 x 60cm, brilhante,

na cor branca. Referência: Porcelanato Monte Bianco

BR - 33,5 x 60cm - Branco - brilhante - Eliane ou

similar (a ser aprovado pela fiscalização)

Torneira de parede

para tanque, Deca,

REF 1153.C37, ou

similar.

Torneira de parede

para tanque, Deca,

REF 1153.C37, ou

similar.

Tanque 40 litros, na

cor branca. Deca, REF:

TQ.03.17 ou similar

-1,5cm

-1,5cm

-1,5cm -1,5cm

a demolir

a manter

LEGENDA

a construir

DML

-1,5cm

Escala:  1:25

Planta - Diagnóstico/Situação atual - DML

DEP.
DML

Escala:  1:25

Planta - Construir e demolir - DML

Escala:  1:25

Planta -Modificação - DML

80x210

Assentar soleira

inclinada

Tanque 40 litros, na

cor branca. Deca, REF:

TQ.03.17 ou similar

Torneira de parede

para tanque, Deca,

REF 1153.C37, ou

similar.

Instalar porta com acabamento em

laminado amadeirado (no mesmo

padrão das divisórias)

A=1,55m²
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PRANCHA

ESCALA: indicada nos desenhos DESENHO: IFB

ÁREA TERRENO: -

DATA: Outubro 2018

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

REITORIA - PROJETO DE ARQUITETURA - MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA

ÁREA CONSTRUÍDA ENVOLVIDA NA ADEQUAÇÃO: 1.006,10 m²

ÁREA CONSTRUÍDA

4º Pavimento:       503,05 m²

7º Pavimento:       503,05 m²

Total:                  1.006,10 m²

CORTES - 4º ANDAR

DETALHE - COPA

DETALHE - DML


