
1 

 

 

PROJETO ECONÔMICO  

LOTUS RESIDENCIAL 

 

 

 

 

 

                                             

 



2 

 

Histórico da Empresa 

 

Considerada referência no segmento de móveis planejados do Rio de janeiro há mais de 40 anos, o Grupo 

Onda é reconhecido por sua excelência na busca de soluções inovadoras para os diversos ambientes de seus 

clientes. 

Tendo como prioridade a transparência e a qualidade em suas relações comerciais o Grupo Onda Móveis já 

realizou mais de 50.000 projetos bem sucedidos. 

Estruturada para atender com qualidade às exigências do consumidor moderno, o Grupo Onda Móveis conta 

com ampla equipe de profissionais preparados e atualizados para satisfazer as pessoas que exigem uma 

qualidade diferenciada. Atualmente o grupo é formado por seis lojas localizadas nos seguintes locais, 

Jacarepaguá (Freguesia), Barra da Tijuca, Norte Shopping, Tijuca e Carioca Shopping. 

Tudo isso proporciona ao Grupo Onda Móveis uma forte relação de confiança que perdura por anos entre a 

empresa, seus clientes, colaboradores e fornecedores. 

O Grupo Onda Móveis tem o prazer de trabalhar em parceria com as principais construtoras do Brasil. Saiba 

mais a nosso respeito através do site www.ondamoveis.com.br.   

 

I. Entendimento 

 

A presente proposta foi desenvolvida como estimativa inicial para cotação de preços para a aquisição de 

móveis planejados residenciais. Nossos serviços são:  

 

 Medição prévia dos locais onde serão “supostamente” montados os móveis.  

 Venda personalizada de móveis planejados, objetivando as necessidades individuais de cada 

morador. 

 Montagem de todos os móveis. 

 Garantia de 5 anos. 

 

II. Metodologia de Trabalho   

 

Fase I: Quanto ao Projeto Inicial 

http://www.ondamoveis.com.br/
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 O cliente receberá um modelo básico de projeto para a sua unidade, contendo projetos de cozinha, 

quarto, suíte e banheiro social, nas cores: 

 Caixa Branca 

 Portas – Branca ou Mare(marfim) ou Carvalho Avelã.  

 Puxadores de aço (opcional – sujeito a alteração do preço) 

 

Fase II: Quanto às alterações no projeto 

 Em visita a loja, localizada na Estr. dos Três Rios 347, lj A, o cliente poderá pedir que o projeto seja 

alterado as suas necessidades, tanto no caso do projeto, quanto aos padrões de cores dos móveis.  

 

OBS: caso o cliente opte por cores e tamanhos diferentes de modulação, fica a cargo do mesmo o 

pagamento desta diferença. 

 

Fase III: Quanto à entrega 

 O Grupo Onda Móveis Criare se compromete a realizar a entrega de todos os móveis em um prazo de 30 a 

45 dias corridos a partir da data de medição e assinatura do contrato pessoal. As montagens serão 

realizadas mediante as solicitações de cada cliente e por ordem dos pedidos.  

 

III. Investimento   

   

CONJUNTO COMPLETO DE PROJETOS DE ARMÁRIOS PARA TODO APARTAMENTO DE DOIS QUARTOS 
 

Projeto de Cozinha - Projeto de Suíte de Casal – Projeto de Quarto de Solteiro  

Projeto de Home Theater – Projeto de Banheiro Social - Projeto de Banheiro de Suíte  

 

Plano econômico a partir de R$ 16.057,00 à vista ou em 10 parcelas fixas 1+9 de R$ 1.605,70 (Cheque pré) 

 Cozinha - R$ 3.400,00 

 Suíte c/ closet - R$ 6.000,00 

 Quarto solteiro - R$ 2.987,00 

 Banheiro social - R$ 750,00 (cada) 

 Home Theather(sala) - R$ 2.920,00 

TOTAL - R$ 16.057,00 

         Considerando a quantidade de moradores que desejam comprar. 
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 Visando estabelecer uma condição diferenciada aos moradores do Condomínio LOTUS RESIDENCIAL, 

desenvolvemos os projetos com valores e prazos especiais. 

 Todos os clientes que vierem por intermédio do CLUB LOTUS RESIDENCIAL receberão um desconto extra de 5% 

sobre os valores de seus projetos personalizados. 

 Segue anexas as imagens de projeto básico. 

 

Descrição dos Ambientes 

         

Cozinha: Composta de caixas na cor Branca, armários e gaveteiros com portas em MDF, 

padrão Branco Real. Estruturados com conectores MINIFIX em METAL e dobradiça BLUM com 

dimensões de 35 mm.  

 

 Portas na opção branco, Mare(marfim) ou Carvalho Avelã.  

 

 

Quarto de Solteiro: Composto de armários com caixas em MDP na cor branca, portas em MDP 

na cor Branco Real, bancada para estudo em MDP na cor Branca. Painéis de cama em MDP na 

cor Branca. . Estruturados com conectores MINIFIX em METAL e dobradiça BLUM com 

dimensões de 35 mm. 

 

 Portas na opção branco, Mare(marfim) ou Carvalho Avelã.  

 

SUITE: Composta de dois criados com caixas em MDP branco, duas gavetas com frente em 

MDP Branco Real e um nicho. Painél para TV em MDP Branco.  

 

CLOSET: Composto em caixas MDP na cor Branca. Gavetas em MDP na cor Branca. Prateleiras 

e cabideiros, Duas portas em MDP na cor Branca e painéis. . Estruturados com conectores 

MINIFIX em METAL e dobradiça BLUM com dimensões de 35 mm. 

 

 Portas na opção branco, Mare(marfim) ou Carvalho Avelã.  

 

Home Sala: Composta de caixas em MDP na cor Carvalho avelã, dois gavetões com frentes 

em MDP na cor Branco Real e duas gavetas com frentes em MDP branco Real. Painéis para TV 

em MDP carvalho Avelã e duas prateleiras decorativas em MDP Branco. 

 

 Portas na opção branco, Mare(marfim) ou Carvalho Avelã.  
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Banheiro Social: caixa em MDP na cor branca, portas em MDF Branco Real. . Estruturados 

com conectores MINIFIX em METAL e dobradiça BLUM com dimensões de 35 mm. 

Banheiro Suíte: caixa em MDP na cor branca, portas em MDF Branco Real. 

 

 Portas na opção branco, Mare(marfim) ou Carvalho Avelã.  

 

 

IV. Termos e Condições 

 

Validade da proposta 

Esta proposta é válida até 30/11/2010. 

 

Local de Prestação dos Serviços 

O projeto será desenvolvido no local da loja, Estr. dos Três Rios 347 A, Freguesia. 

 

Ponto Focal 

Para o desenvolvimento do projeto, contratante e contratada deverão indicar representantes responsáveis 

pela comunicação, troca de informações etc. 

 

Para qualquer esclarecimento nos colocamos à disposição através dos contatos: 

 

LEONARDO – Gerente da Loja Freguesia                  

3327-1542 - 7864-9734.  

        Email – Leonardo@ondamoveis.com.br 

 RODRIGO – Gerente Geral -3327 1542 – 

7834-9629. 

        Email – lezzer@ondamoveis.com.br  

 

 

 

OBS: Eletros, decoração, vidros, espelhos, tampo e louças 

não inclusos no projeto. 

mailto:Leonardo@ondamoveis.com.br

