
sistema de tratamento de águas cinzas SERGAM

lavatório suspenso  42,50x52,50x17,50cm 

LOUÇAS

ralo linear

água cinza tratada

água cinza
ralo sifonado

DESCRIÇÃO COR LOCALIZAÇÃO

CUBAS E TANQUES

EQUIPAMENTOS

c/coluna suspensa THEMA  INCEPA REF 25006
branco 1 und > lavabo

bacia sanitário com caixa acoplada 3/6 L
saída vertical THEMA  INCEPA REF 25351

branco 1 und > lavabo
2 und > banhos

cuba semiencaixe quadrada 40x40cm
PACIFIC OCEAN  INCEPA REF 63028

branco 2 und > banhos

cuba dupla em inox polido 72x40cm 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO

p/embutir ISIS  TRAMONTINA REF 94030202
1 und > cozinha

1 und > lavanderia

1 und > churrasqueiracuba redonda em inox polido 35cm 
p/embutir LUNA TRAMONTINA REF 94042407

tanque 30 L em inox polido  50x40cm 
p/encaixe HERA TRAMONTINA REF 94400407

prever ponto de água  

prever ponto de água potável para geladeira 

para lavadora

METAIS

DESCRIÇÃO

torneira de mesa  bica alta 90º c/válvula de 

COR LOCALIZAÇÃO

escoamento Boss INCEPAREF B5001I6CRB
cromado 1 und > churrasqueira

misturador de mesa  bica alta móvel 90º 
c/arejador articulado Boss INCEPA REF B5012I6CRB

cromado 1 und > cozinha

chuveiro ducha h = 2,10cm
Thema INCEPA REF B5000I4CRB

cromado 2 und > banhos

1 und > lavanderia

torneira de parede, h=30cm 
Avante INCEPA Cód. B5014ICCRB

monocomando de mesa bica alta 
c/arejador  First  INCEPA REF B5001IBCR0

cromado 2 und > banhos

cromado 3 und > externas

c/ registro monocomando de parede 
p/chuveiro First  INCEPA REF B5004IBCR0 

LEGENDA

fonte

reservatório vertical
de água pluvial 300lts
HARVESTING Brasil ou Ecosolis

reservatório de 300 lts para água cinza tratada

boiler para água quente das placas de aquecimento solar

reservatório 1.500lts para água potável

suíte

lavanderia
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dormitório 1

calsada

passeio

canteiro canteiro

canteiro

passeio rampa 1=8%

caixa de contenção de água pluvial
para infiltrar e não sobrecarregar
rede pública.

tratamento zona de raízes 420L (120X70X50)

descarte fossa

caixa de contenção

caixa de gordura

caixa de passagem

válvula redução de esgoto

irrigação
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