PROJETO:

www.jefcoelho.com/boomer/vulkan/fora/op4/

CLIENTE:

Vulkan do Brasil
LOCAL:

MECÂNICA 2016
OBSERVAÇÕES:
1- Conferir medidas no local.
2- A compatibilidade dos projetos técnicos com o conceito de
design deverá ser feita
pela equipe responsável pela execução das obras.
3- Modificações de conceito e/ou materiais devem ser
comunicada a Jef Coelho Design.
4- A Jef Coelho Design não tem responsabilidade técnica, jurídica
ou legal sobre as
obras a serem executadas.
5- Áreas fornecidas somente para desenho. Não tem utilidade
para quantificação.
6- Esse documento tem como função única e exclusiva
sugestionar o conceito de
imagem do espaço, em nenhuma circunstância deve ser
considerado como projeto
executivo. Este se necessário deve ser executado pro profissional
habilitado.

Conceito
de
Design

C1 .4

PROJETO:

www.jefcoelho.com/boomer/vulkan/fora/op4/
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Vulkan do Brasil
LOCAL:

MECÂNICA 2016
OBSERVAÇÕES:
1- Conferir medidas no local.
2- A compatibilidade dos projetos técnicos com o conceito de
design deverá ser feita
pela equipe responsável pela execução das obras.
3- Modificações de conceito e/ou materiais devem ser
comunicada a Jef Coelho Design.
4- A Jef Coelho Design não tem responsabilidade técnica, jurídica
ou legal sobre as
obras a serem executadas.
5- Áreas fornecidas somente para desenho. Não tem utilidade
para quantificação.
6- Esse documento tem como função única e exclusiva
sugestionar o conceito de
imagem do espaço, em nenhuma circunstância deve ser
considerado como projeto
executivo. Este se necessário deve ser executado pro profissional
habilitado.
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PROJETO:

www.jefcoelho.com/boomer/vulkan/fora/op4/

CLIENTE:

Vulkan do Brasil
LOCAL:

MECÂNICA 2016
OBSERVAÇÕES:
1- Conferir medidas no local.
2- A compatibilidade dos projetos técnicos com o conceito de
design deverá ser feita
pela equipe responsável pela execução das obras.
3- Modificações de conceito e/ou materiais devem ser
comunicada a Jef Coelho Design.
4- A Jef Coelho Design não tem responsabilidade técnica, jurídica
ou legal sobre as
obras a serem executadas.
5- Áreas fornecidas somente para desenho. Não tem utilidade
para quantificação.
6- Esse documento tem como função única e exclusiva
sugestionar o conceito de
imagem do espaço, em nenhuma circunstância deve ser
considerado como projeto
executivo. Este se necessário deve ser executado pro profissional
habilitado.
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PROJETO:

www.jefcoelho.com/boomer/vulkan/fora/op4/

CLIENTE:

Vulkan do Brasil
LOCAL:

MECÂNICA 2016
OBSERVAÇÕES:
1- Conferir medidas no local.
2- A compatibilidade dos projetos técnicos com o conceito de
design deverá ser feita
pela equipe responsável pela execução das obras.
3- Modificações de conceito e/ou materiais devem ser
comunicada a Jef Coelho Design.
4- A Jef Coelho Design não tem responsabilidade técnica, jurídica
ou legal sobre as
obras a serem executadas.
5- Áreas fornecidas somente para desenho. Não tem utilidade
para quantificação.
6- Esse documento tem como função única e exclusiva
sugestionar o conceito de
imagem do espaço, em nenhuma circunstância deve ser
considerado como projeto
executivo. Este se necessário deve ser executado pro profissional
habilitado.

Conceito
de
Design

C1 .4

10,00 m

3,02 m

Depósito

Sala

Copa

de
Lounge

reuniões
2,20 m

0,81 m

3,42 m

2,50 m

3,02 m

0,90 m

0,20 m

0,20 m

0,90 m

2,70 m

1,43 m

A

A

CORTE

PROJETO:

FACHADA 2

FACHADA 3

CORTE

10,00 m

www.jefcoelho.com/boomer/vulkan/fora/op4/

0,20 m

CLIENTE:

Vulkan do Brasil
LOCAL:

MECÂNICA 2016

LEGENDA ELÉTRICA
OBSERVAÇÕES:

Quadro de luz

Planta simplificada esc 1:70
Lâmpada fluorescente
FACHADA 1

1- Conferir medidas no local.
2- A compatibilidade dos projetos técnicos com o conceito de
design deverá ser feita
pela equipe responsável pela execução das obras.
3- Modificações de conceito e/ou materiais devem ser
comunicada a Jef Coelho Design.
4- A Jef Coelho Design não tem responsabilidade técnica, jurídica
ou legal sobre as
obras a serem executadas.
5- Áreas fornecidas somente para desenho. Não tem utilidade
para quantificação.
6- Esse documento tem como função única e exclusiva
sugestionar o conceito de
imagem do espaço, em nenhuma circunstância deve ser
considerado como projeto
executivo. Este se necessário deve ser executado pro profissional
habilitado.

Dicróica
Hqi com suporte
Hqi de embutir
Tomada 220v
Fita de led

Conceito
de
Design

C1 .4

10,00 m

0,81 m

3,37 m

2,24 m

1,52 m
3,35 m

4,47 m

3,78 m
5,64 m

0,25 m
1,25 m

1,25 m

2,63 m

0,81 m

2,00 m

1,00 m

1,93 m

4,67 m
2,80 m

3,52 m

1,00 m

Considerar acabamento
metálico em torno do piso

PROJETO:

Planta de Piso esc 1:70

1,25 m

1,66 m

4,92 m
2,39 m
0,53 m

1,26 m

6,77 m

6,05 m

7,30 m

www.jefcoelho.com/boomer/vulkan/fora/op4/

0,81 m

1,25 m

1,25 m

3,95 m

0,81 m

0,25 m

CLIENTE:

Vulkan do Brasil
LOCAL:

MECÂNICA 2016
OBSERVAÇÕES:
1- Conferir medidas no local.
2- A compatibilidade dos projetos técnicos com o conceito de
design deverá ser feita
pela equipe responsável pela execução das obras.
3- Modificações de conceito e/ou materiais devem ser
comunicada a Jef Coelho Design.
4- A Jef Coelho Design não tem responsabilidade técnica, jurídica
ou legal sobre as
obras a serem executadas.
5- Áreas fornecidas somente para desenho. Não tem utilidade
para quantificação.
6- Esse documento tem como função única e exclusiva
sugestionar o conceito de
imagem do espaço, em nenhuma circunstância deve ser
considerado como projeto
executivo. Este se necessário deve ser executado pro profissional
habilitado.

Conceito
de
Design

C1 .4
Projeção aérea esc 1:70

6,00 m
3,40 m

3,30 m
1,00 m

PROJETO:

0,52 m

2,90 m

CLIENTE:

Vulkan do Brasil
LOCAL:

MECÂNICA 2016

3,01 m

2,20 m

3,01 m
OBSERVAÇÕES:

Imagem
em lona

Video wall
conferir medidas
com fornecedor

Imagem
em lona

Acabamento em
acrílico com
iluminação embutida

1,10 m

3,00 m

2,10 m

3,00 m

www.jefcoelho.com/boomer/vulkan/fora/op4/

Fachada 1 esc 1:70

Corte AA esc 1:70

1- Conferir medidas no local.
2- A compatibilidade dos projetos técnicos com o conceito de
design deverá ser feita
pela equipe responsável pela execução das obras.
3- Modificações de conceito e/ou materiais devem ser
comunicada a Jef Coelho Design.
4- A Jef Coelho Design não tem responsabilidade técnica, jurídica
ou legal sobre as
obras a serem executadas.
5- Áreas fornecidas somente para desenho. Não tem utilidade
para quantificação.
6- Esse documento tem como função única e exclusiva
sugestionar o conceito de
imagem do espaço, em nenhuma circunstância deve ser
considerado como projeto
executivo. Este se necessário deve ser executado pro profissional
habilitado.

Conceito
de
Design

C1 .4

1,00 m

3,84 m

3,40 m

PROJETO:

0,55 m

1,00 m

6,00 m

www.jefcoelho.com/boomer/vulkan/fora/op4/

Considerar cabos de suporte
a partir do calculo estrutural

CLIENTE:

Vulkan do Brasil

Fachada 3 esc 1:70

Fachada 2 esc 1:70

LOCAL:

MECÂNICA 2016
OBSERVAÇÕES:
1- Conferir medidas no local.
2- A compatibilidade dos projetos técnicos com o conceito de
design deverá ser feita
pela equipe responsável pela execução das obras.
3- Modificações de conceito e/ou materiais devem ser
comunicada a Jef Coelho Design.
4- A Jef Coelho Design não tem responsabilidade técnica, jurídica
ou legal sobre as
obras a serem executadas.
5- Áreas fornecidas somente para desenho. Não tem utilidade
para quantificação.
6- Esse documento tem como função única e exclusiva
sugestionar o conceito de
imagem do espaço, em nenhuma circunstância deve ser
considerado como projeto
executivo. Este se necessário deve ser executado pro profissional
habilitado.

Conceito
de
Design

C1 .4

0,39 m

9,97 m

2,90 m

0,16 m

9,97 m

0,86 m

9,00 m

0,86 m

6,37 m
9,97 m

0,68 m

0,67 m

2,06 m

0,64 m

Testeira Superior esc 1:70

Testeira Verso esc 1:70

0,35 m

9,00 m

9,56 m

1,80 m

0,50 m

6,42 m

0,20 m

2,90 m

PROJETO:

9,56 m

CLIENTE:

Vulkan do Brasil

5,46 m

LOCAL:

MECÂNICA 2016

Testeira Esquerda esc 1:70
9,00 m
1,29 m

1,29 m

8,22 m

2,06 m

www.jefcoelho.com/boomer/vulkan/fora/op4/

5,52 m

Testeira Frontal esc 1:70

0,20 m

2,06 m

0,97 m

1,90 m

0,36 m

1,60 m

0,50 m

8,62 m

OBSERVAÇÕES:
Borda em acrílico com
iluminação embutida

1- Conferir medidas no local.
2- A compatibilidade dos projetos técnicos com o conceito de
design deverá ser feita
pela equipe responsável pela execução das obras.
3- Modificações de conceito e/ou materiais devem ser
comunicada a Jef Coelho Design.
4- A Jef Coelho Design não tem responsabilidade técnica, jurídica
ou legal sobre as
obras a serem executadas.
5- Áreas fornecidas somente para desenho. Não tem utilidade
para quantificação.
6- Esse documento tem como função única e exclusiva
sugestionar o conceito de
imagem do espaço, em nenhuma circunstância deve ser
considerado como projeto
executivo. Este se necessário deve ser executado pro profissional
habilitado.

4,11 m

Conceito
de
Design

8,22 m

Testeira Direita esc 1:70

C1 .4
Testeira Inferior esc 1:70

0,30 m

0,20 m

0,11 m

1,44 m

1,44 m

2,10 m

0,15 m

1,00 m

0,93 m

0,20 m

0,60 m
0,50 m

0,70 m

0,06 m

Expositor Esquerdo esc 1:25

Expositor Verso esc 1:25

Expositor Direito esc 1:25

0,09 m

PROJETO:

0,09 m
0,11 m

CLIENTE:

Vulkan do Brasil
LOCAL:

MECÂNICA 2016

0,20 m

Expositor Frontal esc 1:25

1,00 m

0,47 m

0,90 m

1,00 m

www.jefcoelho.com/boomer/vulkan/fora/op4/

0,85 m

1,28 m

1,44 m
1,56 m

0,11 m

OBSERVAÇÕES:
1- Conferir medidas no local.
2- A compatibilidade dos projetos técnicos com o conceito de
design deverá ser feita
pela equipe responsável pela execução das obras.
3- Modificações de conceito e/ou materiais devem ser
comunicada a Jef Coelho Design.
4- A Jef Coelho Design não tem responsabilidade técnica, jurídica
ou legal sobre as
obras a serem executadas.
5- Áreas fornecidas somente para desenho. Não tem utilidade
para quantificação.
6- Esse documento tem como função única e exclusiva
sugestionar o conceito de
imagem do espaço, em nenhuma circunstância deve ser
considerado como projeto
executivo. Este se necessário deve ser executado pro profissional
habilitado.

Conceito
de
Design

Expositor Superior esc 1:10
1,00 m

C1 .4

0,30 m

0,50 m

0,03 m

1,00 m

Expositor 2 Verso esc 1:25

Expositor 2 Esquerdo esc 1:25

Expositor 2 Direito esc 1:25

m

m

55
0,

PROJETO:

1,50 m

55
0,

CLIENTE:

m

Vulkan do Brasil

55
0,

0,
55

m

0,
55

1,50 m

m

LOCAL:

1,40 m

MECÂNICA 2016
OBSERVAÇÕES:
1- Conferir medidas no local.
2- A compatibilidade dos projetos técnicos com o conceito de
design deverá ser feita
pela equipe responsável pela execução das obras.
3- Modificações de conceito e/ou materiais devem ser
comunicada a Jef Coelho Design.
4- A Jef Coelho Design não tem responsabilidade técnica, jurídica
ou legal sobre as
obras a serem executadas.
5- Áreas fornecidas somente para desenho. Não tem utilidade
para quantificação.
6- Esse documento tem como função única e exclusiva
sugestionar o conceito de
imagem do espaço, em nenhuma circunstância deve ser
considerado como projeto
executivo. Este se necessário deve ser executado pro profissional
habilitado.

m

0,12 m

1,33 m

0,78 m

Expositor 2 Frontal esc 1:25

Fita de led

55
0,

www.jefcoelho.com/boomer/vulkan/fora/op4/

1,50 m

0,12 m

Expositor 2 Superior esc 1:20

1,40 m

Prataforma
Giratória

Conceito
de
Design

C1 .4

Balcão bar Frontal esc 1:25

0,08 m

0,40 m

1,00 m

0,90 m
0,10 m

0,05 m

0,80 m

0,90 m

0,40 m

0,08 m

0,10 m

Balcão bar Verso esc 1:25

Balcão bar Esquerdo esc 1:25

Balcão bar Direito esc 1:25

2,00 m
1,60 m

0,40 m

0,40 m

PROJETO:

0,10 m

1,50 m

0,06 m

CLIENTE:

Vulkan do Brasil
LOCAL:

0,40 m

MECÂNICA 2016

0,20 m

0,10 m

www.jefcoelho.com/boomer/vulkan/fora/op4/

2,00 m

0,20 m

Balcão bar Superior esc 1:10

OBSERVAÇÕES:
1- Conferir medidas no local.
2- A compatibilidade dos projetos técnicos com o conceito de
design deverá ser feita
pela equipe responsável pela execução das obras.
3- Modificações de conceito e/ou materiais devem ser
comunicada a Jef Coelho Design.
4- A Jef Coelho Design não tem responsabilidade técnica, jurídica
ou legal sobre as
obras a serem executadas.
5- Áreas fornecidas somente para desenho. Não tem utilidade
para quantificação.
6- Esse documento tem como função única e exclusiva
sugestionar o conceito de
imagem do espaço, em nenhuma circunstância deve ser
considerado como projeto
executivo. Este se necessário deve ser executado pro profissional
habilitado.

Conceito
de
Design

C1 .4

