


A Pompéia é um bairro em evidente valorização e que está repleto de opções charmosas.  
Para quem aprecia caminhadas ao ar livre e contato com o verde, há diversas praças 
e parques, como o da Água Branca e o Villa Lobos. Aos que se interessam pela arte, o bairro 
oferece o Tuca e o SESC Pompéia. 

As árvores e o próprio clima hospitaleiro mantêm-se em harmonia com a completa infra-
estrutura de comércio e serviços. O Pompéia Bar e o Fran’s Café são apenas algumas das 
deliciosas opções do bairro, além da facilidade de possuir centros de ensino, como o Colégio 
Sagrado Coração.

Tudo isso ao seu redor.

Tudo gira ao SEu rEdor.

dominE SEu ESpaço.

Dominar o ambiente, conquistar o seu espaço, ser livre para 
materializar seus sonhos. Assim é viver em Domna.

Domna é um estilo de morar, ter domínio sobre a própria 
liberdade.

Fotos ilustrativas

Teatro da Universidade 
Católica de São Paulo

SESC Pompéia

Shopping Bourbon 

Pompéia Pizza Bar Parque da Água Branca

podEr dE EScolha.
Domna. Um projeto flexível aos seus desejos e aspirações. 
Para uma família como a sua, que busca o equilíbrio entre 
convívio e privacidade, praticidade e boa gastronomia, 
momentos de relaxamento e vida cosmopolita.
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A boa arquitetura está presente em todas as etapas de concepção do 
projeto, para atender ao seu grau de exigência. O uso de materiais nobres e 
a agradável iluminação compõem sensações que fazem melhores os seus 
momentos entre amigos ou com a família.

dETalhES. 
caracTEríSTica dominanTE.

3 ou 4 dorms.

Spazio

119 m2 

2 ou 3 dorms.

ideale

88 m2 

LOBBY
Com pé direito duplo, o lobby tem design sofisticado, com assinatura de Debora Aguiar. Bom gosto 
desde o primeiro momento, com detalhes que fazem a diferença assim que você chega.

Perspectiva ilustrada do lobby
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UMA ÚNICA TORRE

"O visual de cores leves e linhas retas da fachada 
exprime uma arquitetura atual e elegante, integrando-se 
perfeitamente ao entorno.”

márcio curi  

& azevedo antunes



BonS
momEnToS

Compartilhe o que há de melhor

A ambientação do Lounge e do Espaço 
Gourmet tem como objetivo proporcionar 
a você momentos tranqüilos e agradáveis. 
Uma maneira especial de receber amigos.

Perspectiva ilustrada do lounge

Perspectiva ilustrada do espaço gourmet Foto ilustrativa

LOUNGE

ESPAÇO GOURMET



Para cuidar do corpo com segurança e praticidade

O Fitness Center é completo e tem equipamentos modernos, para que você possa aproveitar o 
tempo e manter a boa forma sem enfrentar o trânsito da cidade.

A sua comodidade em primeiro lugar 

O espaço da piscina climatizada foi projetado especialmente para momentos de descontração.  
Em área integrada, é possível ainda desfrutar de uma sala de descanso e sauna.

Na churrasqueira,  as suas comemorações podem se tornar muito mais especiais. 

FITNESS CENTER

SaúdE Em dia
PISCINA | CHURRASQUEIRA

dEScanSo E lazEr

Perspectiva ilustrada da piscina

Perspectiva ilustrada do fitness center

Perspectiva ilustrada da churrasqueira

ATELIER

Uma nova maneira de deixar
a sua marca

Em DOMNA, você conta com um atelier de artes, 
para trazer mais inspiração ao seu dia-a-dia.

criaTividadE
Perspectiva ilustrada do atelier



Domna foi pensado para atender ao estilo 
de vida contemporâneo mesmo quando você 
não está em casa.

Uma Central de Entregas Inteligente é 
responsável por todos os serviços de delivery, 
com área refrigerada para conservação de 
perecíveis. 

CONVENIÊNCIA

- Recepção central
- Acondicionamento de entregas
  e encomendas
- Administração (zeladoria)

auTonomia,  
conTrolE 
E SEgurança

- Acesso wireless nas áreas de convivência e lazer
- Controles de consumo de água, luz e gás individuais
- TV a cabo com internet banda larga

SEGURANÇA
- Guarita de segurança 24 horas
- Sistema de videovigilância digital

inFra-ESTruTura E TEcnologia

ÁrEaS comunS 
EnTrEguES EQuipadaS 
E dEcoradaS

1 Lobby
Pé-direito duplo (pavimento inferior)

2 Guarita
Segurança 24 horas (pavimento inferior)

3 Lounge

4 Atelier

5 Espaço Gourmet

6 Churrasqueira

7 Fitness Center

8 Descanso

9 Piscina climatizada

10 Sauna e ducha

Administração11
Zeladoria
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Fotos ilustrativas

Pateo das Artes

Raia de 20 m

Perspectiva ilustrada da implantação (pavimento térreo)



Conforto e elegância para o seu bem-estar

Iluminação especial e circulação independente garantem um ambiente 
calmo e aconchegante, perfeito para a sua intimidade. 

privacidadE

ampliTudE
Aproveitamento máximo de espaços

O Living integrado à Sala de Jantar contribui para uma melhor 
convivência em família. O Terraço com churrasqueira é o local 
ideal para suas reuniões mais informais.

Perspectiva ilustrada da suíte master do  apartamento de 119 m2 privativos

SUÍTE

LIVING | TERRAÇO COM CHURRASQUEIRA

 Perspectiva ilustrada do terraço do apartamento de 119 m2 privativosPerspectiva ilustrada do living do apartamento de 119 m2 privativos



Home Office

Ambiente sob medida para  
o estudo e o trabalho.

Suíte Master

Com closet, é um espaço que  
oferece total privacidade ao casal.

Lavabo

Privacidade para você 
e conforto para seus 
convidados.

Living

Ambiente planejado para 
aproveitamento integral do espaço 
e luz natural, além da vista 
proporcionada pelo terraço.

Planta ilustrada (sem escala)  
do apartamento de 119 m2 privativos,  
finais 1 e 2, com sugestão de decoração.
Os móveis e utensílios são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato. 
As medidas são internas e de face a face 
das paredes.

Sala de Jantar

Extensão do living, é ideal 

para refeições em família.

Ambientes
e acabamentos sob medida. 
Flexibilidade. Um apartamento 
com diferentes opções de planta
à sua escolha.

3 ou 4 dorms.

Spazio

119 m2 

Terraço com Churrasqueira

Agradável espaço para 
refeições e momentos de 
descontração.



Planta ilustrada (sem escala)  
do apartamento de 88 m2 privativos,  
finais 3 e 4, com sugestão de decoração.
Os móveis e utensílios são de dimensões 
comerciais e não fazem parte do contrato. 
As medidas são internas e de face a face 
das paredes.

Terraço com churrasqueira

Agradável ambiente para refeições  
e momentos de descontração.

Ambientes e acabamentos  
sob medida. Opções de 
plantas que se adequam à 
sua personalidade.

Suíte Master

Ambiente amplo que oferece 
exclusividade ao casal.

Despensa

Espaço multiuso, prático e atual.

Suíte

Privacidade e conforto.

Lavabo

Detalhe que faz diferença.

Living

Amplo espaço de convivência 
integrado à sala de jantar.

2 ou 3 dorms.

ideale

88 m2 



domínio da rElação EnTrE 

arQuiTETura E BEm-ESTar.  

noSSo maior diFErEncial.

A SKR é uma construtora e incorporadora presente no mercado imobiliário 
paulista desde 1985. Seus empreendimentos residenciais e comerciais 
surpreendem pela beleza dos seus projetos, pela qualidade de sua construção e 
por seus detalhes de acabamento. Nestes anos de experiência, a SKR reuniu mais 
de 200 mil m2 construídos. 
Para os seus clientes, a SKR proporciona um produto de valor agregado superior. 
Através de pesquisas e da escolha criteriosa da localização de seus projetos, 
oferece empreendimentos atuais, com padrões estéticos arrojados, implantados 
estrategicamente. 
O investimento no relacionamento com fornecedores e parceiros faz da SKR 
uma empresa sólida e experiente, que proporciona o que há de melhor em cada 
negócio. Localizações nobres, trabalho com personalidade e espaços inteligentes 
trazem maior conforto e garantia de um bom negócio. 
Reconhecida pelo alto padrão construtivo, com conhecimento e competências 
adquiridas pela busca de um aperfeiçoamento constante, a SKR atende aos 
anseios de um público de elevada expectativa, que valoriza a qualidade de vida 
e o design de seus imóveis.

Empreendimentos entregues pela SKR

www.skr.com.br

mEmorial dEScriTivo

i. TipoS – 1º ao 13º pavimEnToS

01. hall Social dos apartamentos
Piso Cerâmica com rodapé, Cecrisa/ Portinari ou Eliane.
Parede  Pintura látex sobre gesso liso.
Teto Pintura látex sobre gesso liso.

02. lavabo
Piso Cerâmica com rodapé, Cecrisa/ Portinari ou Eliane.
Parede Pintura látex sobre gesso liso.
Teto Forro de gesso com pintura látex.
Louças Bacia branca com caixa acoplada, Deca ou Celite.
Lavatório branco, sem coluna, Deca ou Celite.
Metais Torneira (AF) Deca cromada, linha Spot.

03. Sala de Estar, Sala de Jantar, dormitórios e circulação
Piso Laje alisada para receber receber carpete convencional.
Parede Pintura látex sobre gesso liso. 
Teto Pintura látex sobre gesso liso.

04. Banheiro Suíte master
Piso Cerâmica branca, Cecrisa ou Eliane.
Parede Cerâmica branca de piso a teto, Cecrisa ou Eliane.
Teto Forro de gesso com pintura látex.
Louças Bacia branca com caixa acoplada, Deca ou Celite.
Bancada Mármore nacional com aba e frontão e lavatório branco  
de semi-encaixe, Deca ou Celite. 
Metais Misturador (AF e AQ) Deca cromado, linha Spot.

05. Banheiros Sociais
Piso Cerâmica branca, Cecrisa ou Eliane.
Parede Cerâmica branca de piso a teto, Cecrisa ou Eliane.
Teto Forro de gesso com pintura látex.
Louças Bacia branca com caixa acoplada, Deca ou Celite.
Bancada Mármore nacional com aba e frontão e lavatório de semi-
encaixe, Deca ou Celite.
Metais Misturador (AF e AQ) Deca cromado, linha Spot.

06. depósito (dorm. de empregada / despensa)
Piso Laje alisada para receber receber carpete convencional.
Parede Pintura látex sobre gesso liso.
Teto Pintura látex sobre gesso liso.

07. cozinha e Área de Serviço
Piso Cerâmica branca, Cecrisa ou Eliane.
Parede Cerâmica branca de piso a teto, Cecrisa ou Eliane.
Teto Pintura látex sobre gesso liso (cozinha) e forro de gesso (área 
de serviço).
Bancada Granito natural cinza polido, com frontão. Cuba em inox 
(dupla para o Spazio e simples para o Ideale).
Instalações Previsão para colocação de máquina de lavar louça 
compacta embaixo da bancada.
Louças Tanque branco, sem coluna, Deca ou Celite.
Metais Bancada: Misturador (AF e AQ) Deca cromado, linha Spot.
Tanque: Torneira (AF) Deca cromada, linha Standard. 

08. Wc Empregada
Piso Cerâmica branca, Cecrisa ou Eliane.
Parede Cerâmica branca de piso a teto, Cecrisa ou Eliane.
Teto Pintura látex sobre gesso liso.
Louças Bacia com caixa acoplada e lavatório sem coluna, brancos, 
Deca ou Celite.
Metais Torneira (AF) Deca cromada, linha Spot.

09. Terraço
Piso Cerâmica com rodapé, Cecrisa ou Eliane.
Teto Forro de gesso com pintura látex.
Guarda-corpo Metálico branco, com vidro laminado, conforme projeto 
de arquitetura.
Equipamento Churrasqueira com coifa, bancada de granito nacional 
amarelo gegregê com cuba simples e torneira (AF) Deca cromada, 
linha Spot.
 

ii. coBErTuraS – 14º e 15º pavimEnToS

Todos os acabamentos dos apartamentos de cobertura serão iguais 
aos dos apartamentos  tipo.
As áreas externas do 15º pavimento serão impermeabilizadas 
e cimentadas para receber acabamentos. Os acabamentos, 
paisagismo e detalhes personalizados deverão ser adquiridos 
e executados pelos proprietários, sob sua responsabilidade. 
A escada interna terá o mesmo acabamento do piso da sala.

iii. TÉrrEo

01. lounge
Piso Mármore travertino levigado nacional e assoalho de madeira, 
conforme projeto arquitetônico.
Parede Pintura látex sobre gesso liso, conforme projeto arquitetônico.
Teto Forro de gesso com pintura látex e luminárias embutidas.
Mobiliário 1 sofá, 2 puffs, 2 mesinhas laterais, 2 mesas redondas 
de madeira, 4 cadeiras, 1 aparador, 4 poltronas, 1 mesa de centro, 
1 luminária de coluna, 4 vasos tipo cachepô.

02. Sala de ginástica
Piso Sintético emborrachado e assoalho de madeira, conforme 
projeto arquitetônico.
Parede Pintura látex sobre gesso liso.
Teto Forro de gesso com pintura látex e luminárias embutidas.
Equipamento 2 esteiras elétricas computadorizadas, 1 bicicleta 
ergométrica magnética, 1 estação de musculação, 1 espaldar, 1 kit 
básico de pesos com suporte e 4 colchonetes.

03. Sauna Seca 
Piso Cerâmica 30 x 30 cm, Cecrisa ou Eliane.
Parede Madeira sobre isolante térmico.
Teto Lambril de madeira.
Equipamento Forno elétrico.

04. ducha
Piso Cerâmica 30 x 30 cm, Cecrisa ou Eliane.
Parede Cerâmica 20 x 20 cm, Cecrisa ou Eliane.
Teto Forro de gesso com pintura látex.
Equipamento Ducha.

05. Sala de descanso 
Piso Assoalho de madeira.
Parede Pintura látex sobre gesso liso.
Teto Forro de gesso com pintura látex.
Mobiliário 2 espreguiçadeiras e 1 mesinha lateral.

06. piscina
Piscina climatizada com raia de 20 m, revestida em pastilha cerâmica, 
aquecida por bomba térmica e dotada de sistema de filtragem. 
A área da piscina será revestida em deck de madeira. As escadas são 
revestidas em placas de concreto pré-moldadas, conforme projeto 
de paisagismo.
Mobiliário 4 espreguiçadeiras.

07. atelier
Piso Cerâmica 30 x 30 cm, Cecrisa ou Eliane.
Parede Pintura látex e painel em madeira, sobre gesso liso, conforme 
projeto arquitetônico.
Teto Forro de gesso com pintura látex e luminárias embutidas.
Mobiliário 1 mesa, 2 bancos, 1 bancada, 1 cadeira. 
Equipamento 1 bancada em granito preto polido; 2 lavatórios 
brancos, Deca ou Celite; 2 torneiras (AF) Deca cromada linha Link.

08. Espaço gourmet
Piso Mármore travertino levigado nacional, conforme projeto 
arquitetônico.
Parede Pintura látex e painel em madeira, sobre gesso liso, conforme 
projeto arquitetônico.
Teto Forro de gesso com pintura látex e luminárias embutidas.
Mobiliário 2 sofás, 3 mesinhas laterais, 1 mesinha de centro, 1 mesa 
com 8 cadeiras. 
Equipamento 1 bancada em granito preto polido; 2 lavatórios 
brancos, Deca ou Celite; 2 torneiras (AF) Deca cromadas linha Link.

09. churrasqueira
Será equipada com 1 grelha, 1 tampo em granito polido com cuba 
simples de aço inox e 1 torneira (AF) Deca cromada, linha Link.
Mobiliário 3 mesas e 12 cadeiras.

10. paisagismo Externo
Piso Placas de concreto pré-moldadas, conforme projeto 
de paisagismo.
Jardins Conforme detalhamento de projeto de paisagismo.
Iluminação Postes e arandelas distribuídas de acordo com projeto 
de arquitetura e paisagismo.
Bancos e Pergolados Bancos revestidos em madeira e pergolados 
brancos, conforme projeto de paisagismo.
Muros de Divisa Revestidos em argamassa, conforme projeto 
de paisagismo.

iv. SuBSoloS

01. lobby e hall dos Elevadores Sociais (Spazio e ideale)
Piso Mármore travertino levigado nacional, conforme projeto 
arquitetônico.
Parede Pintura látex e textura sobre gesso liso e painel de madeira, 
conforme projeto arquitetônico.
Teto Forro de gesso com pintura látex e luminárias embutidas.
Porta de Entrada Vidro temperado e fechadura.
Mobiliário Hall 2 bancos de madeira e 6 vasos com plantas, conforme 
projeto arquitetônico ou paisagístico.
Mobiliário Concierge 1 balcão em mármore travertino nacional.

02. delivery
Piso Cerâmica 30 x 30 cm, Cecrisa ou Eliane.
Parede Pintura látex sobre gesso liso.
Teto Pintura látex sobre gesso liso.

03. guarita de Segurança (portaria) 
Piso Cerâmica 30 x 30 cm, Cecrisa ou Eliane.
Parede Pintura látex sobre gesso liso.
Teto Pintura látex sobre gesso liso.
Equipamento Interfone, quadro de comando da pressurização 
das escadas e alarme de incêndio, interfone dos elevadores, quadro 
de comando dos portões.
Mobiliário1 cadeira giratória e bancada para receber equipamentos. 

v. ESpEciFicaçÕES gEraiS

01. Fachada
Pintura látex texturizada acrílica com cores e detalhes conforme 
projeto de arquitetura. 
Os balcões serão protegidos em sua parte superior com gradil de ferro 
ou alumínio e vidro laminado.

02. instalações Elétricas
Serão instalados pontos de tomadas e interruptores de luz nos 
compartimentos, obedecendo a detalhes do projeto específico 
e atendendo às normas da ABNT. 
Acabamento Linha Pial Plus branco ou similar.
Iluminação As luminárias das áreas comuns e halls dos elevadores 
serão entregues de acordo com projeto específico.

03. instalações hidráulicas
As tubulações de água quente serão de tubos de PPR (polipropileno 
copolímero randon), tipo Acqua System/ Amanco, e as de água fria 
em PVC rígido de acordo com o projeto específico, atendendo às 
normas da ABNT. Serão previstos pontos para máquina de lavar 
louças na cozinha e pontos para máquina de lavar roupas na  
área de serviço.

04. Elevadores
Serão Atlas-Schindler, ThyssenKrupp ou Otis, e atenderão a todos 
os pavimentos tipos, 14º pavimento, térreo e garagens.

05. gerador de Emergência
Instalado em compartimento especial com respectivos painéis 
e quadros elétricos, com dispositivo automático, para quando houver 
queda de energia elétrica.

06. Esquadrias metálicas
Todos os caixilhos do edifício serão em alumínio esmaltado branco. 
Os dormitórios serão providos de persiana de enrolar, exceto no 
dormitório adjacente à sala de estar, o qual será provido de bandeira 
inferior fixa. Serão de correr nas salas e dormitórios e do tipo 
máximo-ar nos banheiros. 

07. Esquadrias de madeira
As portas serão de madeira com acabamento em esmalte sintético.

08. Ferragens
As portas de entrada social e de entrada de serviço de cada 
apartamento levarão fechadura com chave de cilindro, com 
maçanetas e dobradiças.
As portas internas levarão fechaduras Gorge ou Tranqueta, com 
maçanetas e dobradiças.
As ferragens serão de primeira qualidade, das marcas La Fonte, Fama 
ou Papaiz.

09. Segurança
Será executada infra-estrutura (tubulação seca) para sistema 
de cerca elétrica, alarme sonoro e circuito fechado de televisão entre 
o portão de entrada de pedestres e a guarita.

vi. conSidEraçÕES

01. Nos demais compartimentos e ambientes que compõem 
a edificação serão executados acabamentos compatíveis com o fim 
a que se destinam e em conformidade com o Memorial Descritivo 
de Acabamentos e Projetos Técnicos.

02. No interesse do bom andamento da obra, os materiais 
e equipamentos que faltarem no mercado na época de sua aquisição 
ou que se tornarem inacessíveis, poderão ser substituídos desde 
que mantida a mesma qualidade; podendo inclusive as partes 
comuns sofrer pequenas alterações ditadas pela melhor solução 
técnica ou estética.

03. Por serem produtos naturais, granitos, mármores, madeiras etc 
podem apresentar diferenças de coloração, veios e/ou tonalidades. 
As madeiras podem sofrer deformações, com aumento ou redução 
de suas juntas, em função de dilatações decorrentes 
de variações térmicas.

04. Nos ambientes que serão entregues na laje alisada para receber 
carpete convencional, a pré-preparação (incluindo nivelamento 
e regularização) para a colocação dos acabamentos de carpete 
de madeira, tacão, piso laminado ou tábua corrida serão por conta 
do cliente.

05. As ligações individuais de serviços públicos, aquecedores, coifas, 
chuveiros (duchas), luminárias e lustres, máquinas em geral como 
lava-louças e roupas e demais eletrodomésticos, bem como móveis, 
tapetes, armários etc, estão indicados nas plantas de vendas como 
sugestão de decoração, e poderão ser executados e adquiridos pelos 
proprietários sob sua responsabilidade. 

06. Os proprietários terão o direito de optar, sem custo adicional, 
por uma das alternativas de plantas internas da unidade autônoma 
a serem apresentadas pela Construtora, desde que o façam de modo 
inequívoco, expresso e irretratável em até três (3) meses contados 
da data de entrega das opções pela Construtora, sendo que o não 
exercício desta opção, no referido prazo, autorizará a Construtora 
a executar a unidade, de acordo com a planta padrão e Memorial 
Descritivo, partes integrantes do Contrato de Venda e Compra.

07. O proprietário poderá solicitar as modificações ou substituições 
previstas de acabamentos em sua unidade autônoma, no que se 
refere a pisos, paredes, louças, metais e bancadas das áreas frias, 
quais sejam, banheiros, cozinha, área de serviço, lavabo e terraços, 
de acordo com as opções a serem apresentadas pela Construtora, 
denominadas “PERSONA”, obrigando-se em tal caso, ao pagamento 
das mesmas, conforme prévio orçamento.
Obs: a Construtora não adota o sistema de “crédito e débito”, 
e obriga-se a entregar e instalar os acabamentos e equipamentos 
descritos no corpo deste Memorial Descritivo.  

08. Ainda poderá o proprietário optar pela aquisição e instalação 
de equipamentos, aderindo ao denominado “UTILITÀ”, Sistemas 
Utilitários Integrados, que também lhes serão apresentados 
pela Construtora, arcando, também, em tal caso, com 
os custos respectivos. 
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