APRESENTAÇÃO

RUA LUZ SORIANO, 100
LISBOA

LOCALIZAÇÃO

BAIRRO ALTO
Um empreendimento como este não se priva de uma
localização privilegiada.
Encontrará o Luz Soriano Palace em pleno Bairro Alto: um
museu a céu aberto. Uma imagem de postal para onde
quer que olhe. Um labirinto de elegância no qual a história de Lisboa se desenrolou, para você a desfrutar
hoje.
Este ponto de encontro da cidade é o núcleo cultural e
berço de algumas das principais atrações de Lisboa.
Na Rua Luz Soriano, em particular, encontrará a paz e o sossego de uma vila portuguesa, na zona tranquila do bairro.
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Mas, a passos de distância da sua rua encontrará o melhor
que Lisboa tem para oferecer: teatros, comércio tradicional,
casas de fado, cafés históricos, museus de arte contemporânea, miradouros, restaurantes icónicos e a melhor
vida noturna de Lisboa alcançável a pé.
No Luz Soriano Palace, estará ligado a toda a Lisboa e ao
mundo. A Baixa lisboeta é o ponto de interceção de Lisboa:
• linha de metro (Baixa-Chiado - Linhas azul e verde);
• diversas rotas de autocarros e elétricos (incluindo o
icónico elétrico 28);
• estação fluvial do Cais do Sodré;
• as duas linhas de comboio, Rossio (Sintra) e Cais do
Sodré (Cascais).

DISTÂNCIAS
LOCAIS
Chiado: 600 m
Praça Camões: 450 m
Bica: 270 m
Cais do Sodré: 950 m
Terreiro do Paço: 1.400 m
Rossio: 1.000 m
TRANSPORTES PÚBLICOS
Estação Metro Baixa Chiado: 550 m
Estação Fluvial Cais do Sodré: 1.000 m
Estação Ferroviária Cais do Sodré: 950 m
Estação Ferroviária Rossio: 750 m
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O PROJETO

LUZ SORIANO PALACE
Bem vindo ao Luz Soriano Palace.
Pelo atelier ARCHITECTURE TOTE SER, e em parceria com um grupo de
investidores, nasce numa das ruas de Lisboa, um novo empreendimento que promete tornar-se um símbolo da cidade.
Noutros tempos, o Luz Soriano Palace terá sido residência aristocrata e, mais tarde núcleo do histórico jornal Diário de Lisboa,
a comunicação na cidade durante décadas (1921-1990). Hoje, completamente renovado, ergue-se o Luz Soriano Palace, em 4
andares mais penthouse. Devolvemos a Lisboa o traçado clássico
com identidade histórica e memórias da residência, num projeto
moderno, exclusivo, com assinatura de arquitetos.
Assim que entrar no seu apartamento sinta o viver numa atmosfera
que resulta do cuidado em cada detalhe, conforto, bem-estar, fun-

www.luzsorianopalace.pt

cionalidade, estética de um projeto exclusivo. Quisemos proporcionar o desfrute de uma experiência superior na sua cidade: Lisboa.
O Luz Soriano Palace ergue-se sob a vastidão azul do rio Tejo, a zona
histórica da cidade, o castelo e as ruas pitorescas do Chiado/Bairro
Alto, numa paisagem de encher a vista com a cidade, castelo e rio.
Comece todos os dias com a luz dourada de Lisboa e a noite com
um pôr-do-sol sob a cidade, pois pode contar com uma exposição
solar privilegiada.
O Luz Soriano Palace não é apenas a casa ideal em Lisboa, é também um investimento de topo que lhe garantirá a mais alta rentabilidade e valorização no tempo.
Uma oportunidade única de viver num lugar único.
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92 - PISO 1 - T1 F/T

ÁREA BRUTA
PRIVATIVA (m 2 )

FRACÇÃO
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T1 F/T
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92 - PISO 2 - T1 DUPLEX F
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100 - PISO 2 - T1 F

ÁREA BRUTA
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100 - PISO 2 - T1 T
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PRIVATIVA (m 2 )

FRACÇÃO
PISO 2
T1 T
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100 - PISO 3 - T1 F

ÁREA BRUTA
PRIVATIVA (m 2 )

FRACÇÃO
PISO 3
T1 F
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100 - PISO 3 - T1 F/T

ÁREA BRUTA
PRIVATIVA (m 2 )

FRACÇÃO
PISO 3
T1 F/T
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100 - PISO 3 - T1 T

ÁREA BRUTA
PRIVATIVA (m 2 )

FRACÇÃO
PISO 3
T1 T
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100 - PISO 4 - T1

ÁREA BRUTA
PRIVATIVA (m 2 )

FRACÇÃO
PISO 4
T1
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126

ESPAÇOS COMERCIAIS

ÁREA BRUTA
PRIVATIVA (m 2 )

FRACÇÃO
PISO 0
A

104

B

61
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RENTABILIDADE ANUAL ESTIMADA T1
TAXA DE OCUPAÇÃO ESTIMADA: 80%
Receitas
Arrendamento

30.660,00 €

Total de receitas

30.660,00 €

Custos
Gestão de arrendamento

10.731,00 €

Água

480,00 €

Eletricidade

720,00 €

TV Cabo e internet

360,00 €

Manutenção e outros custos

1.500,00 €

Total de custos

13.791,00 €

RECEITA LÍQUIDA

16.869,00 €

Taxa de Rentabilidade Estimada: 5%

Yield calculada com base no apartamento modelo
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MAPA DE ACABAMENTOS
1. Prédio n. 92
Espaço de entrada e zonas comuns
• Paredes: parede de alvenaria de pedra com estuque projectado, pintada com VinylSoft da CIN
• Pavimento: Pedra de Liós com acabamento amaciado
• Escadas: escadas de madeira maciça, tratada e envernizada
• Tecto: tectos falsos em gesso cartonado, pintado com VinylSoft da CIN
• Rodapé: rodapé em MDF, lacado com acabamento acetinado
Apartamentos
Fracção 1º Dto
Sala de estar com Kitchenette e quarto
• Paredes: Estuque projectado pintado e parede de gesso cartonado pintada
• Pavimento: Soalho em carvalho, tratado e envernizado
• Tecto: tectos falsos em gesso cartonado, pintado
• Rodapé: rodapé em MDF, lacado com acabamento acetinado
• Caixilharia em PVC, vidros duplos, oscilobatente, acabamento branco mate
• Cozinhas de linha contemporânea com puxador integrado
• Eletrodomésticos integrados BOSCH A+ (ou equivalente).
Instalação sanitária
• Paredes: Pedra branca lisa rectangular
• Pavimento: Pedra branca lisa rectangular, rectificada
• Tecto: tecto falso em gesso cartonado hidrófugo, pintado
• Duche: base em pedra branca antiderrapante e frontal de duche com portas de deslizar, em alumínio, com vidro
temperado serigrafado
Fracções T1 duplex
Sala de estar com Kitchenette
• Paredes: Estuque projectado pintado e parede de gesso cartonado pintada
• Pavimento: Soalho em carvalho, tratado e envernizado
• Tecto: tectos falsos em gesso cartonado, pintado
• Rodapé: rodapé em MDF, lacado com acabamento acetinado
• Caixilharia em PVC, vidros duplos, oscilobatente, acabamento branco mate
• Estrutura duplex em madeira tratada
• Cozinhas de linha contemporânea com puxador integrado
• Eletrodomésticos integrados BOSCH A+ (ou equivalente).
Quarto
• Paredes: Estuque projectado pintado e parede de gesso cartonado pintada
• Pavimento: Soalho em carvalho, tratado e envernizado
• Tecto: tectos falsos em gesso cartonado, pintado
• Rodapé: rodapé em MDF, lacado com acabamento acetinado
• Zona de mezanino com barreira em vidro temperado.
Instalação sanitária
• Paredes: Pedra branca lisa rectangular
• Pavimento: Pedra branca lisa rectangular, rectificada
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•
•

Tecto: tecto falso em gesso cartonado hidrófugo, pintado
Duche: base em pedra branca antiderrapante e frontal de duche com portas de deslizar, em alumínio, com vidro
temperado serigrafado

2. Prédio n.100
Espaço de entrada e zonas comuns
• Paredes: parede de alvenaria de pedra com estuque projectado, pintada com VinylSoft da CIN
• Pavimento: Pedra de Liós com acabamento amaciado
• Escadas: escadas de madeira maciça, tratada e envernizada
• Tecto: tectos falsos em gesso cartonado, pintado com VinylSoft da CIN
• Rodapé: rodapé em MDF, lacado com acabamento acetinado
• Elevador de ultima geração, com cabine de duas portas opostas, capacidade para 4 pessoas, silencioso, com
acesso aos pisos 1, 2 e 3.
Fracção 1º Dto - T1
Sala de estar com Kitchenette
• Paredes: Estuque projectado pintado e parede de gesso cartonado pintada
• Pavimento: Soalho em carvalho, tratado e envernizado
• Tecto: tectos falsos em gesso cartonado, pintado
• Rodapé: rodapé em MDF, lacado com acabamento acetinado
• Caixilharia em PVC, vidros duplos, oscilobatente, acabamento branco mate
• Cozinhas de linha contemporânea com puxador integrado
• Eletrodomésticos integrados BOSCH A+ (ou equivalente).
Instalação sanitária
• Paredes: Pedra branca lisa rectangular e em vidro lacobel na zona de entrada, incluindo porta.
• Pavimento: Pedra branca lisa rectangular, rectificada.
• Tecto: tecto falso em gesso cartonado hidrófugo, pintado
• Divisórias: divisórias interiores em vidro lacobel de cor branca
• Duche: base em pedra branca antiderrapante e frontal de duche com portas em lacobel
Fracções T1 (Piso 1, 2 e 3)
Sala de estar com Kitchenette
• Paredes: Estuque projectado pintado e parede de gesso cartonado pintada
• Pavimento: Soalho em carvalho, tratado e envernizado
• Tecto: tectos falsos em gesso cartonado, pintado
• Rodapé: rodapé em MDF, lacado com acabamento acetinado
• Caixilharia em PVC, vidros duplos, oscilobatente, acabamento branco mate
• Cozinhas de linha contemporânea com puxador integrado
• Eletrodomésticos integrados BOSCH A+ (ou equivalente).
Instalação sanitária
• Paredes: Pedra branca lisa rectangular
• Pavimento: Pedra branca lisa rectangular, rectificada
• Tecto: tecto falso em gesso cartonado hidrófugo, pintado
• Duche: base em pedra branca antiderrapante e frontal de duche com portas de deslizar, em alumínio, com vidro
temperado serigrafado
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Fracção T1 Águas-furtadas
Sala de estar com Kitchenette
• Paredes: Estuque projectado pintado e parede de gesso cartonado pintada
• Pavimento: Soalho em carvalho, tratado e envernizado
• Tecto: tectos falsos em gesso cartonado, pintado
• Rodapé: rodapé em MDF, lacado com acabamento acetinado
• Caixilharia em PVC, vidros duplos, portas em sistema oscilobatente, acabamento branco mate na fachada principal e preto mate na fachada tardoz de acesso ao terraço
• Escadas: escadas de madeira maciça, tratada e envernizada
• Cozinhas de linha contemporânea com puxador integrado
• Eletrodomésticos integrados BOSCH A+ (ou equivalente).
Instalação sanitária
• Paredes: Pedra branca lisa rectangular e em vidro lacobel na zona de entrada, incluindo porta.
• Pavimento: Pedra branca lisa rectangular, rectificada.
• Tecto: tecto falso em gesso cartonado hidrófugo, pintado
• Divisórias: divisórias interiores em vidro lacobel de cor branca
• Duche: base em pedra branca antiderrapante e frontal de duche com portas em lacobel

3. Composição do prédio
Estrutura
Estrutura pré-pombalina, com pavimentos em estrutura de madeira e paredes exteriores em alvenaria de pedra com
70 cm de espessura. Paredes interiores são em cruz de Santo André, preenchidas com alvenaria, com 15 ou 20cm de
espessura e paredes de gesso cartonado, placagem dupla, com isolamento de lã de rocha de 15 e 20cm de espessura.
A estrutura foi toda reabilitada e reforçada com novos elementos em madeira e apoios pontuais em aço leve,
nomeadamente no ultimo piso.
Pavimentos
O pavimento de todo o prédio é constituído por barrotes de madeira tratada, nos quais estão apoiadas painéis compósito tipo OSB, membrana acústica, placa de MDF e acabamento em pavimento em carvalho, tratado e envernizado.
Tectos
Todos os tectos falsos são em gesso cartonado apoiado em estrutura metálica, com isolamento a lã de rocha no seu
interior.
Portas
• Porta principal de acesso ao fogo de 70 a 90 cm, em madeira maciça com fechadura de segurança
• Portas de acesso ao exterior de 80 a 85 cm, em madeira maciça, lacada a pinta de acabamento semi-acetinado
• Portas interiores de 60 a 70 cm, em madeira de faia
Janelas e sistemas de protecção dos vãos
Todas as janelas são janelas de abrir simples, em PVC, vidro duplo, sistema oscilo-batente, com estrutura de corte
térmico e acabamento a cor branca mate. Todos os vãos têm no seu interior portadas lisas em madeira, lacadas a
branco.
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Arquitetura e Gestão
de Investimento

Promoção

Rua Nova do Almada, 95, Chiado - 1200-288 Lisboa, Portugal
(+351) 213 240 920 - (+351) 916 116 632
geral@toteser.com
www.toteser.com
As imagens utilizadas nesta brochura são meramente ilustrativas. As fotografias de produtos, serviços, ambientes ou locais podem ter sido tratadas digitalmente ou
alteradas e podem não representar, necessariamente imagens actuais e reais. Poderão ser feitas mudanças durante o desenvolvimento em dimensões e acessórios ou as especificações podem ser alvo de mudança sem aviso prévio. Opções e acabamentos podem estar sujeitos a disponibilidade. A informação contida nesta
brochura é tida como correcta mas não é garantida. Esta brochura aqui disponibilizada apenas serve de guia e não constitui uma proposta ou contrato.

