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Constituída no final
da década de oitenta a
CONZEL — Construções
do Zêzere, SA está integrada
na divisão imobiliária
da Globalfer Group.

O grupo, sediado em Portugal, actua em diversas áreas
como a alimentar, imobiliária, turismo, entre outras,
marcando presença em mercados tão distintos como
o Europeu, Africano e Sul-Americano.
Beneficiando de todo o know-how, dimensão, coesão
e solidez que o grupo proporciona, desenvolve a sua
actividade na área da construção habitacional em
Portugal, possuindo o alvará de construção n.º 82108.
No currículo conta já com um número considerável de
obras em vários pontos do país, nomeadamente nas
regiões da Grande Lisboa, Coimbra, Algarve e Tomar.
A sua experiência e crescente afirmação nesta área têm
contribuído em larga escala para o desenvolvimento da
qualidade da construção, aplicando técnicas inovadoras
e seleccionando novos materiais com vista à constante
actualização e adaptação aos progressos tecnológicos.
Para a Conzel a promoção imobiliária é muito mais que
um simples negócio, é um desafio constante.
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UM PROJETO DE VIDA PARA SI
Privilegiando o espaço verde, a exposição solar, a vista e a proximidade do centro de
Coimbra, os apartamentos Z Space, são constituídos por edifícios implantados de
forma a aproveitar ao máximo as características do terreno, desenhando uma
paisagem humanizada onde as pessoas ocupam o lugar central. Um empreendimento
único onde os projectos de arquitectura e engenharia foram definidos com uma aposta
na qualidade, modernidade e funcionalidade dos espaços. Um projecto que se preocupa
com o futuro, utilizando diversos materiais que permitem uma eficiência energética A
e um maior cuidado com o meio ambiente.
Edifícios maioritariamente habitacionais, com alguns espaços destinados a actividades
económicas. Apresentam amplas varandas exteriores, o recurso a áreas envidraçadas
com grandes dimensões, favorecem a entrada de luz natural, permitem desfrutar de
uma vista magnífica e viver em comunhão com o exterior. Perto do essencial no dia a
dia: escolas, serviços e comércio, onde é valorizada a privacidade do empreendimento,
a liberdade de movimentos e o contacto com a natureza pura.
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ACABAMENTOS
Acabamentos perfeitos e materiais singulares constituem todo o conceito do Z Space,
um conjunto de apartamentos de excelente construção num local de fácil acesso.
A DESTACAR:

EXTERIOR:

• Classificação Energética A

• Fachada ventilada e revestida a pedra

• Ar condicionado

• Tetos falsos no exterior

• Aspiração Central

• Caixilharia com corte térmico em alumínio termolacado com
vidro duplo

• Garagem Privativa
• Painéis solares e sistema de apoio para água quente

• Estores com corte térmico em alumínio termolacado

• Porta de segurança blindada com isolamento acústico
• Vídeoporteiro a cores
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ACABAMENTOS
O que define o Z Space são as suas áreas úteis de grande dimensão, todos os quartos
têm instalação sanitária, ou seja, são todas suites, e todas os apartamentos têm
varandas de grande dimensão.
ISOLAMENTO:

COZINHAS:

• Isolamento acústico a ruídos de percussão em pavimentos,
paredes e tetos

• Forno, microndas, placa, chaminé de exaustão, máquina de lavar
louça, máquina de lavar e secar roupa, frigorifico combinado

• Isolamento acústico a sons aéreos

• Teto falso em pladur hidrófugo com iluminação embutida

• Poliestireno extrudido para isolamento térmico de cobertura

• Móveis em termolaminado

• Caixas de estores com isolamento térmico em esferovite
• Tubos de queda de água e esgotos isolados isolados com lã
mineral para evitar a transmissão de ruído entre apartamentos

WC:
• Teto falso em pladur hidrófugo

QUARTOS E SALA:
• Sancas para embutir cortinados
• Pavimento flutuante

• Moveis em lacado e termolaminado
• Tampos em vidro e quartzo
• Louças suspensas

• Teto falso com iluminação embutida e iluminação indireta
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O MELHOR DE DOIS MUNDOS
Os apartamentos Z Space são o melhor de dois mundos, pois ao mesmo tempo que
estão perto do essencial quotidiano (escolas, serviços e comércio, onde é valorizada
a privacidade, a liberdade de movimentos e o contacto com a natureza), encontra-se
suficientemente afastados do aglomerado urbano da cidade, do stress e da agitação.
Neste empreendimento os projectos de arquitectura e engenharia foram definidos
com rigorosa qualidade, modernidade e funcionalidade.
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T1
Área útil com varanda
Área útil sem varanda
Área bruta com varanda
Área bruta sem varanda
GARAGEM INDIVIDUAL FECHADA
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T1
121.43 m²
72.97 m²
134.35 m²
85.89 m²

Área útil com varanda
Área útil sem varanda
Área bruta com varanda
Área bruta sem varanda
GARAGEM INDIVIDUAL FECHADA

T2
86.24 m²
56.16 m²
96.17 m²
66.09 m²

Área útil com varanda
Área útil sem varanda
Área bruta com varanda
Área bruta sem varanda
GARAGEM DUPLA FECHADA

T2
196.43 m²
107.51 m²
216.29 m²
127.37 m²

Área útil com varanda
Área útil sem varanda
Área bruta com varanda
Área bruta sem varanda

126.63 m²
96.59 m²
140.27 m²
111.23 m²

GARAGEM DUPLA FECHADA
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T3
Área útil com varanda
Área útil sem varanda
Área bruta com varanda
Área bruta sem varanda
GARAGEM DUPLA FECHADA
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T3
234.52 m²
138.32 m²
258.09 m²
161.89 m²

Área útil com varanda
Área útil sem varanda
Área bruta com varanda
Área bruta sem varanda
GARAGEM DUPLA FECHADA

T4
183.36 m²
140.03 m²
207.49 m²
164.16 m²

Área útil com varanda
Área útil sem varanda
Área bruta com varanda
Área bruta sem varanda

321.96 m²
202.48 m²
355.52 m²
236.04 m²

GARAGEM TRIPLA FECHADA
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www.zspace.pt
Saída do Vale das Flores, Coimbra
Tlf. 239 724 302 | Tlm. 919 552 954
coimbra@conzel.com
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