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O nosso memorando técnico standard seria o seguinte, embora seja ﬂexível
no que se refere a qualidades e materiais:

Pilares e estrutura
Estrutura autoportante de aço galvanizado moldado a frio. Os pilares
aparafusam-se à base e telhado com ﬁxações especiais. Dentro do pilar ﬁxase o algeroz do telhado formado por um tubo redondo de PVC de 75 mm de
diâmetro.

Bastidor chão
Formado por perﬁs de chapa galvanizada moldada a frio. Transversalmente
colocam-se correias de chapa galvanizada em forma de Ómega perﬁlada a
frio. O conjunto do chão suporta cargas de utilização de 250 kg/m2
uniformemente repartidas.
Revestimento em aglomerado hidrófugo e = 19 mm com acabamento ﬁnal em
pavimento vinílico Sintasol mod. Traviata 3028

Bastidor telhado
Formado por perﬁs de chapa galvanizada moldada a frio, de 2 mm de
espessura. Transversalmente colocam-se Ómegas metálicas. Essas ómegas
suportam a chapa trapezoidal de espessura 0,6 mm ﬁxada aos perﬁs com
parafusos auto-atarraxantes com anilhas estanques.

Paredes e tetos
Encerramentos fachada e tetos com painel sanduíche de 40 mm de espessura
composto por chapa de aço pré-laqueada sobre base galvanizada em ambas
as faces e isolamento interior térmico‑acústico formado à base de resinas de
poliuretano injetado com uma densidade de 40 kg/m3 (±10%). Este tipo de
painel tem um coeﬁciente de condutividade térmica λ=0,021 W/mK sendo
muito resistente à humidade, mostrando‑se praticamente inalterável ao longo
do tempo.
Cor standard BRANCO (vasta gama de cores opcionais à escolha).

Janelas e portas
As janelas são de corpo de alumínio laqueado em branco, corrediças, com
vidro de 4 mm. Possibilidade de instalar grades, persianas e redes
mosquiteiras. A medida normal das janelas é 980×980 mm e a da casa de
banho 600×400 mm.
As portas são metálicas tipo Block, com corpo interior de favo de mel e
exterior em chapa metálica pré-laqueada. A porta exterior, com fechadura, tem
uma medida de 800x2050x50 mm de passagem e as interiores 700x2050x40
mm.

Instalação elétrica
Completa, excetuando a linha de corrente até ao lugar de colocação do préfabricado.
Todas as linhas elétricas e as suas instalações cumprem a atual normativa e
regulamento de baixa tensão. À chegada da linha monta-se um Quadro de
Comando e Proteção com proteção independente através magnetotérmicos e
diferenciais necessários para iluminação, emergências (no caso de contar
com as mesmas), climatização e utilizações várias, e contará com elementos
de proteção contra contactos diretos, intensidades excessivas, curtoscircuitos e contactos indiretos.
Ecrã estanque com difusor de superfície 1x36w.
Tomadas de 16A+TT (estanques nas casas de banho).
Cablagem oculta, tomadas, interruptores e/ou comutadores de superfície de
10A+TT.

Instalação de canalização
Casa de banho com loiças sanitárias de porcelana branca, marca Roca ou
aﬁm (inclui lavatório com pedestal completo e torneira, sanita com autoclismo
baixo, prato de duche de aço plastiﬁcado e torneira e termo elétrico mural com
termostato).
Rede de água em cano de polietileno reticulado multicamada.
O sistema de esgoto é formado por cano e acessórios de PVC rígido, com os
correspondentes sifões hidráulicos.

Climatização
Ar acondicionado e aquecimento com equipamento Split Pared Inverter
MUPR12 ou aﬁm.

Cozinha
Inclui móvel baixo com portas e prateleiras, bancada e lava-loiças de aço
inoxidável com torneira. Kit de montagem rápido sem obras.

