


Realize o seu maior
sonho e viva momentos
inesquecíveis!



Mude o seu estilo de vida. 
Mude para um
empreendimento Top Lar. 



O melhor 
para você e
sua família.

Acabamento de primeira

Área de lazer completa

Apartamento com 2 quartos

Espaço Fitness

Vaga para motos





QUARTO DE CASAL



QUARTO DE SOLTEIRO



BANHEIRO



ÁREA PRIVATIVA



IMPLANTAÇÃO



ÁREA PRIVATIVA
PLANTA



PLANTA TIPO



SALA DE ESTAR



COZINHA



VISTA ENTRADA



ÁREA DE LAZER



PLAYGROUND



ÁREA PARA PET



ESTACIONAMENTO



PANORAMA



PANORAMA



PANORAMA



PANORAMA





NA REGIÃO:
Próximo ao 
empreendimento 
podemos encontrar:

• Supermercado Villerfort 

• Padaria 

• Academia 

• Ponto de ônibus

• Banco 24 horas 

• E muito mais!



MEMORIAL
DESCRITIVO
• Sala/ Quartos

• Cozinha/Serviço

PAREDES E TETO
• Revestimento interno de paredes e tetos em gesso liso sem mestra. 

Espessura média de 0,5 cm nas paredes e 0,3 cm no teto;

• Aplicação de selador em toda a superfície do gesso; 

• Aplicação de massa corrida para regularização de imperfeições;

• Pintura com tinta acrílica standard à base de água, cor branca.

PISO
• Cerâmica 72x72 com cor a definir, aplicada diretamente em concreto 

polido. Rodapé em cerâmica h=7,00 cm.

PAREDE 

• Paredes totalmente rebocadas e revestidas com azulejo 31x74 (cor a definir); 

• Divisória em alvenaria revestida com azulejo 31x72 (cor a definir).TETO

• Teto em gesso liso com shaft em gesso placa 60x60 cm;

• Aplicação de selador;

• Aplicação de massa corrida em toda superfície do teto;

• Pintura com tinta acrílica standard à base de água. Cor: branco.

PISO
• Piso impermeabilizado com argamassa polimérica;

• Cerâmica 72x72 com cor a definir aplicada diretamente em concreto polido.

BANCADAS E PIAS
• Pia e bancada apoiadas em cantoneiras, em granito cinza andorinha 1,33x0,55 m;

• Tanque apoiado em cantoneiras, sintético ou resina 21 L.



• Hall de Escada • Banheiro
PAREDES E TETO
• Revestimento interno de paredes e tetos em gesso liso sem mestra. 

Espessura média de 0,5 cm nas paredes e 0,3 cm no teto; 

• Aplicação de selador em toda a superfície do gesso; 

• Aplicação de massa corrida para regularização de imperfeições;

• Pintura com tinta acrílica standard à base de água. Cor: branco.

PISO
• Cerâmica 72x72 com cor a definir aplicada diretamente em concreto 

polido. Rodapé h=7,00 cm. 

ESCADA
• Escada pré-moldada em concreto ou ardósia (matacão).GUARDA-CORPO 

E CORRIMÃO

• Guarda-corpo em tubo, pintura em tinta esmalte, cor a definir.PORTA DE 

ENTRADA

• Porta em alumínio fosco com 4 bandeiras, 2 móveis ou blindex.

PAREDE 

• Paredes totalmente rebocadas e revestidas com azulejo 31x72. Cor a definir; 

• Fechamento de shaft em drywall com placas RU. 

PISO
• Piso impermeabilizado com argamassa polimérica;

• Cerâmica 72x72 com cor a definir aplicada diretamente em concreto polido.

TETO
• Teto rebaixado com placas de gesso 60x60 cm;

• Aplicação de selador;

• Aplicação de massa corrida em toda superfície do teto;

• Pintura com tinta acrílica standard à base de água. Cor: branco.

LOUÇAS
• Bacia sanitária com caixa acoplada na cor branca; 

• Lavatório em granito cinza andorinha com cuba.

IMPERMEABILIZAÇÃO
• Impermeabilização com argamassa polimérica.

• Estrutura
• Estrutura em alvenaria estrutural de bloco cerâmico e lajes pré-moldadas.



• Telhados

• Peitoris e Soleiras

• Fachada

• Esquadrias

• Iluminação Externa

• Telhados dos apartamentos em telhado colonial em estrutura com 

perfil metálico.

• Peitoris com pingadeira em granito cor cinza andorinha;

• Soleira do tipo filete l=2,5 cm em granito. Cor: cinza andorinha.

• Revestimento externo em reboco; 

• Acabamento em textura rolada.

• Esquadrias de madeira: kit porta pronta em colmeia com capa HDF

e fechaduras com maçaneta tipo taco de golfe;

• Esquadrias de alumínio: janelas e portas em alumínio fosco.

• A definir conforme projeto elétrico.

• Centro Comunitário
PAREDES E TETO 

• Revestimento interno de paredes e tetos em gesso liso sem mestra;

• Aplicação de selador em toda a superfície do gesso;

• Pintura com tinta acrílica standard à base de água. Cor: branco.

PISO
• Cerâmica 72x72, com cor a definir, aplicada diretamente em concreto polido. 

Rodapé h=7,0 0 cm. 

BANCADA
• Bancada e pia em granito, apoiada em alvenaria, na cor preto absoluto, com 

bojo de inox. 

TELHADO
• Telhado em telhas coloniais.



• Pavimentação

• Muros

• Paisagismo e Playground

• Portões de entrada

• Piso em asfalto nas áreas de manobra e circulação do estacionamento;

• Piso intertravado do tipo bloco grama nas vagas de garagem.

• Muro em alvenaria rebocado com h=2,20 m. Pintura em tinta acrílica 

standard sobre selador.

• Playground em madeira eucalipto tratado.

• Portões de correr em serralheria, pintados com tinta esmalte;

• Porta de acesso para pedestre feita em serralheria, pintada 

com tinta esmalte.



UM EMPREENDIMENTO TOP LAR.

A Top Lar Construtora e Incorporadora tem mais de 10 anos de experiência no mercado de construção civil. 

Atuamos em todos os segmentos: econômico, comercial e luxo.

Já realizamos mais de 20 empreendimentos de padrão e porte distintos em BH e região metropolitana.

Com capacidade técnica comprovada no setor, somos certificados com a ISO 9001 e o PBQP padrão A. A nossa 

proposta de qualidade é diferenciada, construímos com qualidade superior, excelente acabamento em todas as 

categorias e cuidamos de cada detalhe, entregando o imóvel ao nosso cliente com total atenção e zelo.

Nosso propósito é construir para realizar o sonho de nossos clientes.


