PAVIMENTOS
Pavimento automóvel em blocos de betão pré-fabricados
(20x20x8cm, cor preta, acabamento simples)
Pavimento automóvel em cubos de betão pré-fabricados
(10x10x8cm, com aresta normal, cor preta, acabamento
bujardado)
Pavimento ciclovia em cubos de betão pré-fabricados
(20x20x8cm, com aresta normal, cor castanho não
avermelhado, com acabamento bujardado

Pavimento contínuo de pista ciclável

Pavimento pedonal em calçada de cubo miúdo de pedra
calcária
Pavimento automóvel em cubo graúdo de pedra calcária

Pavimento betuminoso (conforme projecto da especialidade)

Pavimento táctil em blocos de betão pré-fabricados
(10x10x8cm, cor cinza claro)

*

Marcação de limite da faixa de circulação automóvel, na
berma da via, em 5 fiadas de cubos de calcário vidraço
10x10x10cm

*

*

Lancil em betão pré-fabricado (40x25x100cm)

Lancil em vidraço (largura 20cm)

Lancil rampeado em vidraço (largura 20cm)

Lancil guia em vidraço (largura 20cm, assentamento de nível
com pavimento envolvente)
Lancil guia em vidraço (largura 50cm)

Lancil guia em vidraço (largura 8cm)

Lancil em chapa de aço corten com 6mm de espessura e
20cm de altura
Lancil em chapa de aço corten com 6mm de espessura e
20cm de altura para remate da ciclovia

MOBILIÁRIO URBANO
Dissuasor, Dissuasor amovível e Dissuasor flexível

Papeleira

Estacionamento de bicicletas

Banco colectivo tipo Ar Puro da AMOP, ou equivalente

Limite de intervenção . Rua Serpa Pinto

Notas:
1.

Em caso de desconformidade entre peças desenhadas prevalecem as definições
constantes nos Zooms e Pormenorização-Tipo.

2.

A implantação altimétrica deverá ser compatibilizada com as pré-existências a
manter, nomeadamente soleiras.
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