


Do ponto de vista comercial, a Dreamdomus apresenta duas abordagens distintas:

1.  Construções com base em Projetos Standard

Construções com base em projetos e mapa de acabamentos já desenvolvidos pela equipa de 
arquitetura e engenharia da Dreamdomus, a um preço mais competitivo.

2.  Construções com base em Projetos a Desenvolver

Construções onde o cliente tem a possibilidade de desenvolver em conjunto com a nossa 
equipa o projeto de arquitetura e mapa de acabamentos, com uma maior liberdade de 
personalização.

Abordagem Comercial



Os nossos Projetos Standard

O que está incluído: O que não está incluído:

Projetos de Arquitetura

Projetos de Engenharia

Processo de Licenciamento da Obra e acompanhamento junto da 

Câmara Municipal

Fundações em Betão

Construção da Habitação com base no Sistema Construtivo 

Dreamdomus, conforme Mapa Acabamentos

Fiscalização, Segurança e Higiene da obra conforme obrigações 

regulamentares

Custos com Certificações, Inspeções ou vistorias técnicas

Processo de Licenciamento da Habitação

Levantamento topográfico do terreno

Projetos de arquitetura paisagista, quando exigido pela câmara 

municipal

Taxas e outros custos camarários

Ramais de interligação das redes de águas, esgotos, gás, energia 

elétrica e telecomunicações (este custos dependem da distância da 

habitação até aos ramais das respetivas redes públicas, pelo que 

têm que ser avaliados em função de cada projeto)

Custos com terras e movimentação ou transporte das mesmas 

(custos a avaliar em função das caraterísticas do terreno)

Muros, portões, gradeamentos ou vedações exteriores

Arranjos exteriores



Pavimentos laminados da marca TARKETT resistência à abrasão AC4 (EN 13329 ANEXO E)
Cerâmicas de cozinhas e instalações sanitárias da marca LOVE
Móveis de casa de banho da marca SANITANA Séries SMILE e COOL
Sanitários da marca SANITANA Série GLAM
Bases de duche da marca GME série RESITECK ROCK
Portas lacadas a branco com puxadores em aço INOX escovado
Roupeiros com portas lacadas a branco
Móveis de cozinha com portas termolaminadas a branco
Eletrodomésticos da marca TEKA (classe A+ ou A++)
Bancadas de cozinha em SILESTONE ou COMPAC
Aparelhagem elétrica da marca EFAPEL para tomadas (Série LOGUS em branco) e interruptores KNX da marca ZENNIO
Iluminação com focos LED em branco, embutidos nos tetos falsos
Videoporteiro da marca IKVISION com tecnologia IP e acesso e integração por telemóvel
Aquecimento de Água Quente Sanitária (AQS), por meio de bomba de calor e painéis solares fotovoltaicos
Ar Condicionado Inverter HISENSE

(4mm + 14mm + 6mm)
Porta de segurança da marca PORTRISA
Sistema de Sombreamento por meio de Estores Elétricos, em cor a definir
Instalação de Domótica com tecnologia KNX para controlo da Iluminação, Estores e Extratores (com possibilidade de integração de novas funcionalidades)

Mapa de Acabamentos para Projetos Standard




















