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PODE SER SEU



 Luxo

    Conforto

  Requinte

 Lazer

    Espaços comuns  
        e infraestruturas    Condomínio

O Condomínio Diamante apresenta-se como um con-
junto de 23 moradias exclusivas de tipologias V8+1 e 
V6+1, num total de 12.962,25m² de construção, com 
lotes entre os 540,00m² e 873,00m², integradas num 
condomínio privado pautado pela máxima qualidade 
em todos os detalhes.

Cada moradia foi cuidadosamente concebida de 
modo a destacar-se pela qualidade, requinte e bom 
gosto. 

A arquitetura de excelência e a localização privi-
legiada aliada à qualidade construtiva farão deste 
condomínio, a nova referência da habitação de luxo 
em Luanda.

A chegada ao Condomínio Diamante é feita através 
do edifício da portaria que estabelece o controlo de 
acesso sempre com a máxima segurança e conforto. 
Após a entrada deparamo-nos com um conjunto de 
23 moradias dispostas por duas ruas de traçado orgâ-
nico, ligadas por uma rotunda central ajardinada.

Os espaços comuns e as respetivas infraestruturas 
caracterizam-se pela alta qualidade dos materiais 
usados que conferem a todo o conjunto uma atmos-
fera de condomínio de luxo no qual todos os detalhes 
são pensados de modo a se integrarem na linguagem 
arquitetónica das moradias. 



        900,00M²

                 Segurança privada
24 horas

CCTV   Portaria com  
              controlo de acesso

   Máxima segurança
   e conforto

   Lotes entre
    550,00M²   E

      Área de Construção Privativa
570,00m² E          550,00m²

   Moradias

Porque para nós cada casa é única, o condomínio 
apresenta 2 modelos de moradias, A e B, cada um com 
tipologias V8+1 e V6+1 e com uma área de construção 
privativa de 568,55m² e 558,15m² respetivamente. 
A possibilidade de escolher os acabamentos de cada 
habitação confere exclusividade e individualidade que 
cada um procura.

Cada uma das 23 moradias composta por cave, rés-
do-chão e andar é completamente independente das de-
mais possuindo um acesso para peões e um outro para 
automóveis. A relação com o arruamento de acesso é 
surpreendente, enaltecendo sempre a arquitetura de 
uma habitação imponente. O acesso à garagem é feito 
pela lateral da habitação. No alçado frontal consta a 
porta de entrada localizada sobre um alpendre supe-
riormente ornamentado.



Posto de 
Transformação

Geradores Reservatórios
de água

              Portões de abrir 
      automático

Grupos 
Hidropressores

As salas comunicantes de 65,00m² proporcionam a divisão de 
duas áreas sociais de estar e refeições. Ambas comunicam nor-
malmente para um agradável alpendre virado para o jardim.

Sala de estar e jantar, sala de cinema e de jogos, 6 a 8 suites, co-
zinha ampla, alpendres, varandas e zonas de circulação generosas 
colocam esta habitação num patamar de requinte e bom gosto.

Os quartos, todos eles suites e os principais com closet, de 
todas as habitações terão sido a dependência que mereceram mais 
cuidado na sua conceção no que respeita a um correto e generoso 
dimensionamento, na orientação solar, assim como no acesso a 
facilidades como zonas de vestir e instalações sanitárias privati-
vas. Porque o seu bem estar é um objetivo comum, concebemos os 

Os acabamentos foram minuciosamente escolhidos de forma a 
proporcionar o máximo requinte de bem estar ao seu utilizador.

     Exterior Moradia       Interior Moradia

Na conceção dos espaços exteriores de cada uma das moradias 
que compõem o empreendimento, o luxo, conforto e requinte, 
foram tidos como prioridade. Grandes alpendres e varandas 
orientam-se para a ampla zona de jardim e lazer fazendo de cada 
moradia um lugar especial.

O jardim é uma constante nas habitações e está presente em 
todo o terreno, envolvendo cada moradia num encantador espaço 
de sombra.

A área permite implantação de anexo com churrasqueira e 
piscina que podem ser personalizados em função do pretendido 
pelo cliente. Área exterior de alpendre, jardim e muita vegetação 
constituem a zona que trará os melhores momentos de relaxe e 
de requintado convívio em família e com os amigos.

         Área para Piscina
        e Churrasqueira  Tipologias V8+1  V6+1



AUTO-SUFICIÊNCIA

 Pré instalação para TV cabo 
 3 Geradores (2 x 630kVA/504Kw + 1 emergência 
570Kva/456kW) com alternância entre si em rede, com 
sincronismo e reserva de gasóleo para uma semana

 Posto de Transformação de 1000kVA-15kV/420V-231V
 Reservatórios de água para abastecimento, rega e reserva de 
incêndio

 Grupos Hidropressores de rega, abastecimento e incêndio
 Iluminação pública
 Zonas verdes, arruamentos e passeios conforme projeto

SEGURANÇA

 Portaria com controlo de acessos 24/24H
 Segurança privada 24 horas em todo o condomínio
 CCTV
 Portões de abrir automático

ACABAMENTOS EXTERIORES DAS MORADIAS

 Portas de Segurança na entrada das moradias
 Caixilharia em alumínio lacado e vidro duplo, com estore 
eléctrico e ruptura térmica

 Soleiras e peitoris em mármore moleano
 Revestimento da cobertura em telha lusa ou de aba canudo  
com beirado à antiga portuguesa

        CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CONDOMÍNIO

23 Moradias
Exclusivas

Loteamento
   12.963,00m²



CONTACTOS

PARCEIROS

Condomínio “Talatona Diamante”, Edifício da Administração,

Bairro de Talatona, Luanda Sul , Angola

Tel.  +244 (923) 537 920

Tlm.  +244 (922) 351 889

Email geral@hautevile.com

www.hautevile.com

1. Hall 12.95 m²
2. Arrumo 10.87 m² 
3. Quarto 13.96 m² 
4. Closet 3.41 m²
5. Instalação Sanitária 3.71 m² 
6. Quarto 22.15 m² 
7. Closet 4.14 m²
8. Instalação Sanitária 3.96 m² 
9. Salão 45.36 m² 
10. Garagem 46.81 m² 
11. Garrafeira 5.25 m²

1. Hall 11.20 m² 
2. Cozinha 17.25 m² 
3. Despensa 6.63 m² 

  .4 Sala de jantar 18.45 m² 
5. Sala de estar 41.70 m² 
6. Escritório 12.95 m² 
7. Instalação Sanitária 3.74 m² 
8. Instalação Sanitária 4.40 m² 
9. Quarto 17.50 m² 
10. Alpendre 10.51 m² 

  .11 Pátio de serviço 6.01 m² 
12. Terraços cobertos 18.66 m²
13. Zona com pérgola
14. Escada de acesso à cave

1. Hall 3.90 m²
2. Quarto 16.28 m² 
3. Closet 6.43 m²

  .4 Instalação Sanitária 7.50 m² 
5. Quarto 16.83 m² 
6. Closet 4.51 m²
7. Instalação Sanitária 5.60 m² 
8. Quarto 24.03 m² 
9. Instalação Sanitária 6.63 m² 
10. Closet 6.58 m²

  .11 Terraços cobertos 23.88 m²
12. Terraços descobertos 15.00 m²

Cave com garagem Piso 0 Piso 1

   Plantas

A Hautevile possui uma vasta equipa de Arquitetos e Decoradores ao dispor do cliente, para desenvolver um conceito 
personalizado das casas. O objectivo é desenvolver estudos personalizados, com uma equipa altamente motivada, em conjunto 
com o cliente, permitindo caraterizar a sua casa de sonho.

*Na inauguração do Condomínio Diamante será sorteado um Lamborghini Huracán.


