Seu Apê SUGOI
personalizado!
Ótimo acabamento,
serviços de instalação
e frete grátis!

Parcele em até
18x diretamente
com a SUGOI
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Para você pensar
somente na mudança :)
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SOB MEDIDA

MARCENARIA

BOX DE VIDRO

BANCADA

1

EM GRANITO

E REVESTIMENTOS

PISOS CERÂMICOS

PISOS LAMINADOS

LUMINÁRIAS E
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Por que optar pelo SUGOI Personalizê?
O SUGOI Personalizê oferece itens personalizáveis que darão mais vida ao
seu apartamento, tornando sua escolha muito mais fácil.
1

Atendimento de desejos específicos: Oferecemos revestimento, iluminação,
bancada, cubas, tanques, marcenaria e box. Aqui você encontra tudo o que
precisa para completar o seu Apê.
Redução de Custos: O SUGOI Personalizê é o melhor custo-benefício em
comparação aos serviços terceirizados. Além de ter economia com despesas
que envolvem o frete, você pode parcelar o acabamento em até 18x.
Projeto de qualidade: Itens que atendem aos melhores padrões técnicos
de arquitetura encontrados no mercado. Acabamentos de qualidade, que
proporcionarão o visual que você sempre sonhou.
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ILUMINAÇÃO
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ILUMINAÇÃO + PISO LAMINADO

1
1
1

2

3

4

5

1
1

2

3

4

1
5

5

2
3

Sem estresses com mão de obra: Comodidade e tranquilidade! Tudo entregue
pronto, sem que haja estresse com acabamentos, profissionais inexperientes
ou demora para a realização dos serviços.
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Item01

LUMINÁRIAS
Ambientes: Dormitório 2 | Circulação | Sala de Estar
| Sala de Jantar | Área de Serviço.
Material: Luminárias de Sobrepor.
Ambientes: Dormitório 1 (Casal) | Cozinha.
Material: Trilho de 1 m com 3 Spots.
Ambiente: Banheiro.
Material: Luminárias de embutir.

Item02

PISO E RODAPÉ LAMINADO
Ambientes: Dormitórios (1 e 2) | Circulação |
Sala de Estar | Sala de Jantar;
Material: Laminado, que imita madeira,
com rodapé do mesmo acabamento
Piso laminado Eucaflor Valência
Click Prime Click Valência (C1) 136x21,7cm
FABRICANTE: Eucafloor ou Similar*
Rodapé laminado Eucaflor Valência
Mesmo acabamento do piso laminado
FABRICANTE: Eucafloor ou Similar*

DESCONTOS
DE ATÉ
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Imagem meramente ilustrativa.

30%
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Item03

REVESTIMENTO

Banheiro
Cozinha
Área de serviço
Revestimento cerâmico | Parede:
Branco 30x60
FABRICANTE: Incepa | Duratex | Eliane ou
Similar* - Cura Úmida.
Revestimento cerâmico | Piso:
Branco ou Cinza 60x60
FABRICANTE: Incepa | Duratex | Eliane
ou Similar* - Cura Úmida.

DESCONTOS
DE ATÉ
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Imagem meramente ilustrativa.

30%

9

Item04

BANCADA EM GRANITO
AMBIENTE: COZINHA
Material: 1ª Opção: Bancada em Granito com
frontão de h=5cm, na cor CINZA ANDORINHA,
com cuba de embutir em aço inox.
Material: 2ª Opção: Bancada em Granito com
frontão de h=5cm, na cor PRETO SÃO GABRIEL,
com cuba de embutir em aço inox.

AMBIENTE: ÁREA DE SERVIÇO
Material: 1ª Opção: Bancada em Granito com
frontão de h=5cm, na cor CINZA ANDORINHA,
com tanque de embutir em aço inox.
Material: 2ª Opção: Bancada em Granito com
frontão de h=5cm, na cor PRETO SÃO GABRIEL,
com tanque de embutir em aço inox.

AMBIENTE: BANHEIRO
Material: 1ª Opção: Bancada em Granito com
frontão de h=5cm, na cor CINZA ANDORINHA,
com louça de embutir branca.
Material: 2ª Opção: Bancada em Granito com
frontão de h=5cm, na cor PRETO SÃO GABRIEL,
com louça de embutir branca.

Cuba de embutir em inox:
Cuba de aço inox Nº1F,
46x30x14 cm. FABRICANTE: Fabrinox

Tanque de aço inox:
S-400, 40x40x20 cm;
FABRICANTE: Fabrinox

Cuba de embutir em louça branca:
Cuba em louça branca IL65,
40x30x14 cm.

DESCONTOS
DE ATÉ
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Imagem meramente ilustrativa.

30%

(Obs.: Soleira da Entrada da unidade | Baguete e Bit do banheiro serão do mesmo acabamento);
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Item05

BOX

AMBIENTE: BANHEIRO
Box de vidro
Box com 2 folhas de vidro
de 8mm temperado,
sendo 1 folha de correr
e outra folha fixa,
com ferragens branca;

DESCONTOS
DE ATÉ
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Imagem meramente ilustrativa.

30%
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Item06

MARCENARIA SOB MEDIDA
+ piso laminado e rodapé

AMBIENTES: DORMITÓRIOS (1 E 2) |
COZINHA | ÁREA DE SERVIÇO | BANHEIRO

Dormitório

Cozinha

Área de serviço

Banheiro

Conforme projeto especifico detalhado de marcenaria

DESCONTOS
DE ATÉ
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Imagem meramente ilustrativa.

30%
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(11) 93334.4455

sugoisa.com.br

sugoincorporadora

Av. das Nações Unidas, 11633
Cidade Monções | São Paulo
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