
F I C H A  T É C N I C A

D I F E R E N C I A I S  D E  A C A B A M E N T O

I T E N S  D E  Q U A L I D A D E



Certificação
pelo Inmetro

SELO PROCEL DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O EUROVILLE, além de primeiro condomínio clube de casas hi-tech do RS, 

é também o primeiro condomínio horizontal do Brasil a receber o selo Procel Edifica 

pela totalidade do empreendimento. Ou seja, além das áreas comuns do residencial, 

o EUROVILLE também conta com a classificação nível A do PROCEL em todas as 99 

unidades habitacionais. 

Na prática, isso significa que o condomínio EUROVILLE e suas unidades habitacionais 

têm o melhor desempenho energético em comparação com o padrão de mercado. 

Assim, além de contribuir significativamente para reduzir o consumo de energia 

elétrica, preservando os recursos naturais, trata-se de uma economia significativa 

para os moradores nos gastos com a conta de luz no curto, médio e longo prazo.



Para alcançar a certi�cação procel pioneira no país, 

a DELPRO empregou as mais inovadoras tecnologias 

construtivas e as melhores matérias-primas do 

mercado mundial. Tudo isso, para garantir o melhor 

conforto dos moradores nas suas residências,

o menor consumo de energia elétrica e a maior 

durabilidade dos materiais utilizados. 

Diferenciais
de acabamento
O MELHOR PADRÃO DO MERCADO

ACABAMENTO MATERIAIS TECNOLOGIA



TIPO DE MATERIAL PADRÃO DELPRO PADRÃO DE MERCADO

Em madeira maciçaPorta de entrada Semi-oca

Fechadura
porta entrada

Fechadura eletrônica biométrica 
Yale La fonte

Fechadura mecânica
comum com cilindro

BENEFÍCIOS COM
PADRÃO DELPRO

Maior resistência e durabilidade

Abertura com impressão digital, senha
ou chave. Tranca automática, alarme

anti-arrombamento e incêndio.

Sensor de abertura
na porta de entrada Porta com sensor de abertura Item inexistenteInforma pelo smartphone quando a porta

está aberta. Sensor integrado à automação da casa

Portas internas Maciça, bondoor Semi-oca, comumMaior resistência e isolamento acústico

Dobradiça
todas portas Aço Inox com rolamento

Aço comum sem
rolamento, range e
requer manutenção

Não enferruja, não range
e não necessita lubrificar

Forro de gesso
rebaixado em

toda a casa
Sim, forro de gesso em toda a casa Não. Apenas reboco

sob laje de concreto.
Possibilidade de execução de projeto
luminotécnico e iluminação cênica

em todos ambientes

Número de circuitos
de iluminação
na área social

8 circuitos 1 circuito no estar
e 1 no jantar

Pronto para projeto luminotécnico
e com cenários aconchegantes.

Sistema
ar condicionado

Todas linhas frigogênicas em
cobre prontas para instalação

de multisplit inverter

Espera para instalação
de aparelhos convencionais

abaixo das janelas
Fachadas principais das casas "limpas",

sem aparelho de ar condicionado
instalados abaixo das janelas

Em PVC com persianas
motorizadas com motores

Somfy importados da França
Janelas e porta-janelas

dos dormitórios
Esquadrias de alumínio
com abertura manual

de persianas

Abertura das persianas através de
smartphone integradas ao sistema de

automação Delpro Controls 

Padrão Delpro x Padrão de mercado COMPARE NOS QUADROS A SEGUIR A DIFERENÇA
ENTRE O PADRÃO DELPRO E O PADRÃO DE MERCADO.



TIPO DE MATERIAL PADRÃO DELPRO PADRÃO DE MERCADO
BENEFÍCIOS COM
PADRÃO DELPRO

Em PVC com terceiro caixilho
com tela mosquiteiro

Janelas e porta-janelas
de toda a casa

Esquadrias em alumínio
sem tela mosquiteiro

Permite a abertura permanente das esquadrias
evitando entrada de insetos, reduzindo os custos

de energia através do uso da ventilação
natural cruzada 

Combinação de  vidros laminados, vidros duplos
e vidros float para atender os requisitos

da Certificação Procel Nível A do INMETRO
Vidros das janelas

e porta-janelas Vidros comuns
Vidros definidos  através de simulações

computacionais para aumentar o conforto
e reduzir o consumo de energia

Todas as casas com espera para
instalação do Sistema de Painéis Fotovoltaicos

Espera para instalação
de Painéis Fotovoltaicos Item inexistente

Facilidade para instalação do sistema
sem necessidade de adaptações na

estrutura da casa

Casas com paredes individuais e núcleo
de EPS entre as paredes das casas

Sistema de alvenaria
entre as casas

Paredes compartilhadas e com baixo
isolamento acústico entre as casas

Maior isolamento acústico
e privacidade entre as casas

Em concreto, toda
revestida em granito

Escada interna
das casas

Escadas com estrutura de madeira
ou metálica com degraus de madeira.

Muito ruído interno e para vizinhos

Beleza, ausência de ruídos internos
e para vizinhos durante o uso, ausência

de manutenções

Casas com telhas termoacústicas inteiras
(sem emendas) na cor branca e de fácil limpeza

para atender a Certificação Procel
nível  A pelo INMETRO

Tinta elastomérica com alta refletância
para atender a Certificação Procel

Nível A do INMETRO

Telhas das casas

Pintura Externa

Telhas de cerâmica
ou de fibrocimento.

Tinta acrilica comum
ou emborrachada

Aumento significativo do conforto térmico.
Casa muito mais fresca no verão e mais quente
no inverno. Contribui para redução aproximada

de 40% do consumo de energia com climatização

Aumento significativo do conforto térmico.
Casa muito mais fresca no verão e mais quente
no inverno. Contribui para redução aproximada

de 40% do consumo de energia com climatização

Em aço InoxCorrimão das
escadas

Em madeira ou aço pintado, facilitando
o acúmulo de sujeira e requerendo

manutenções
Maior beleza, durabilidade, facilidade de

limpeza, dispensando manutenções 

Misturador monocomando
Hansgrohe, importado da Alemanha

Cinco quadros: dois da rede elétrica, um para
automação, dois para rede lógica de Fibra Óptica

Metais banheiros

Número de Quadros de
distribuição elétrica, telefônica,

TV a cabo e rede lógica

Alta tecnologia e design avançado proporcionam
uma experiência única com baixo

consumo de água e redução de custos 

Maior organização dos sistemas elétricos, de
automação e de rede lógica, facilitando o uso

e operação dos moradores

Máximo dois quadros, sendo
um no pavimento térreo

e um no pavimento superior

Metais comuns



Individualizada através de sistema
 de automação própria do EUROVILLEMedição água/gás

Sistema automatizado de medição,
reduzindo custos condominiais

com mão de obra

Individualizada com leitura manual
 aumentando custos de mão de obra e as

probabilidades de erros de leitura

Todo empreendimento
atendido por rede de gás natural Alimentação de gás

Alimentação contínua de gás (nunca irá acabar).
Dispensa o uso de botijões e o fluxo de estranhos 

no empreendimento para entregas.
Mais espaço e mais segurança.

Uso de botijões individuais em cada casa
gerando  transtornos com presença
de entregadores comprometendo

a segurança

Marca Roca, com sistema
dualflush 3/6 litrosBacias sanitárias

Elevado padrão de qualidade e design.
Maior economia de água com 

maior sustentabilidade
Convencional ou dualflush com

linha de produto comum

Preenchidas com lã de vidro
com espessura de 75mm

Paredes internas
em drywall

Excelente isolamento acústico
e privacidade entre ambientes internos

Sem lã de vidro ou com preenchimento
feito com espessura inferior à da

parede comprometendo o
isolamento acústico.

Sistema com isolamento térmico na tubulação
de água quente para atender

Certificação Procel Nível A do INMETRO

Tubulação da rede
de água das casas

Sem sistema de isolamento térmico,
gerando maiores gastos com

energia e água

Redução das perdas de calor ao longo da
tubulação, gerando economia na conta do gás

e no consumo de água

Sistema com
isolamento acústico

Tubulação de rede
cloacal das casas

Sem sistema de
isolamento acústico

Redução de ruídos provocados pelo
fluxo de água pela tubulação

Rede de dados com fibra óptica em todo
empreendimento até a parte interna da casa

Rede lógica de
todo empreendimento 

Rede de dados feita
através de cabos

metálicos convencionais

Possibilidade de contratação futura, pelo condomínio,
de banda larga de altíssima velocidade e

estabilidade para todos os moradores, bem
como pacote de TV a cabo e telefonia

com custos competitivos

Cinco sensores de presença conectados na
automação DELPRO Controls, instalados

no forro de gesso na área social, circulação
íntima e nos dormitórios

Sensores de presença
internos nas casas Item inexistente

Permite programar pela automação a operação de
audio, video, tv, ar condicionado, cortinas motorizadas,

persianas e outros equipamentos eletrônicos
com receptores de raios infrevermelho

Instalado sistema de automação
DELPRO Controls 

Casas com dois pontos
de iluminação de

emergência nas casa
Iluminação em dois pontos principais da casa

visando facilitar a vida dos moradores se faltar luz

Automação

Iluminação
de emergência

Item inexistente

Item inexistente

A automação DELPRO Controls permite controlar
todos as funções eletrônicas das casas:

audio, vídeo, TV, Iluminação, climatização,
persianas das janelas, cortinas motorizadas,

indicação de abertura de porta de entrada da casa
pelo smartphone em casa ou remotamente

TIPO DE MATERIAL PADRÃO DELPRO PADRÃO DE MERCADO
BENEFÍCIOS COM
PADRÃO DELPRO



CASAS TEM CERTIFICAÇÃO PROCEL NÍVEL A PELO INMETRO; 

TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE COM ISOLAMENTO TÉRMICO,
DIMINUINDO A PERDA DE CALOR E REDUZINDO O CONSUMO DE 
ENERGIA; 

TELHAS COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO; 

JANELAS E PORTAS-JANELAS QUE PERMITEM A VENTILAÇÃO 
CRUZADA; 

PERGOLADO PROJETADO DE MODO A AUMENTAR
O SOMBREAMENTO; 

ESPERA PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL FOTOVOLTAICO  (ENERGIA 
SOLAR) PARA CADA CASA; 

LINHAS FRIGOGÊNICAS INSTALADAS PARA MULTISPLIT INVERTER - 
O MAIS ECONÔMICO DA CATEGORIA; 

MISTURADORES DE BANHEIRO DA MARCA ALEMÃ HANSGROHE,
GARANTINDO MAIOR ECONOMIA DE ÁGUA COM MELHOR 
DESEMPENHO; 

IRRIGAÇÃO CONDOMINIAL AUTOMATIZADA COM 
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA; 

MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA E GÁS COM TELEMETRIA.

Diferenciais de 
economia e sustentabilidade

ABERTURAS EM PVC COM PERSIANAS MOTORIZADAS
E AUTOMATIZADAS ENTREGUES INSTALADAS; 

EXCLUSIVO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DELPRO CONTROLS QUE 
PERMITE COMANDAR PELO SMARTPHONE OS DIVERSOS SISTEMAS 
DA CASA: ILUMINAÇÃO, PERSIANAS E CORTINAS MOTORIZADAS, 
AR-CONDICIONADO, ÁUDIO, VÍDEO, TV, CÂMERAS E SENSORES;

ACESSO ÀS CASAS POR FECHADURA BIOMÉTRICA; 

FORRO DE GESSO REBAIXADO EM TODA A CASA, FACILITANDO
A IMPLANTAÇÃO DOS CENÁRIOS LUMINOTÉCNICOS; 

DOIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; 

ESPERA PARA INSTALAÇÃO DE SPA SEM AQUECIMENTO NO PÁTIO; 

ALIMENTAÇÃO COM GÁS NATURAL (CASAS SEM BOTIJÃO DE GÁS 
INDIVIDUAL);

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS CASAS ATRAVÉS DE SISTEMA DE 
PRESSURIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO (CASAS SEM NECESSIDADE DE 
CAIXA D´ÁGUA E PRESSURIZADOR).

Diferenciais de  
conforto e automação



51 3392 2008 | 51 99979 1556

VISITE A CASA DECORADA E SURPREENDA-SE!
LIGUE AGORA E AGENDE SUA VISITA:

200M DO HUB DA SAÚDE
HOSPITAL MOINHOS DE VENTO
900M DO ZAFFARI CAVALHADA
8 MINUTOS DO PASEO ZONA SUL 
10 MINUTOS DO BARRA SHOPPING SUL
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AV. JOÃO SALOMONI, 500
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DELPRO.COM.BR

Financiamento:


