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01Casas de 1, 2...5 ou mais assoalhadas
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(96m²)

- quarto 1 (12m²) c/suite (6m²) 
- quarto 2 (12m²) 
- quarto 3 (12m²)
- quarto 4 (8m²)
- cozinha (12m²) 
- sala de estar (16m²)
- wc (6m²) 

Planta de 6 módulos com uma área total de 96m² 
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(64m²)

- quarto 1 (16m²) 
- quarto 2 (12m²) 
- cozinha (12m²) 
- sala de estar (16m²)
- wc (6m²) 

Planta de 4 módulos com uma área total de 64m² 
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(64m²)

- quarto 1 (12m²) 
- quarto 2 (12m²) 
- cozinha (16m²) 
- sala de estar (16m²)
- wc (6m²) 

Planta de 4 módulos com uma área total de 64m² 

- quarto 1 (12m²) 
- cozinha (10m²) 
- sala de estar (6m²)
- wc (4m²) 
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Projetos customizáveis

Planta de 2 módulos com uma área total de 32m² 
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Cada módulo tem uma área de 16m²

Soluções Sustentáveis 

sala de estar

quarto 4

wc

cozinha

12m

(96m²)

quarto 1

wc

quarto 2quarto 3

8m

- Sistema modular
- Novas técnicas de construção
- Excelente proteção térmica e acústica
- Materiais de qualidade certificada 
- Materiais 100% recicláveis
- Construção anti-sísmica
- Classe de resistência ao fogo B-s1,d0

Valores entre 750€ a 1000€ por m²

Sonha com casa nova?
diferente, moderna.
FALE CONNOSCO!



Soluções Sustentáveis 
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02 Materiais Utilizados
- Uso de perfil tubular e perfil I.
- Painel sandwich PIR, poliestireno e gesso cartonado.
- Revestimento exterior cerâmico, fenólico, capoto ou outro.
- Chão em cerâmica, piso flutuante ou outro.

Primeiras etapas da construção 

Estrutura

Fundação
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Soluções Sustentáveis 
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Marque já a sua visita! Ligue para 21 444 70 20

 

sala de estar sala de jantar

cozinha quarto 1

quarto 1 wc / quarto 1

03 Casa de exposição
Planta de 12 módulos com uma área total de 192m²

Design interior

- quarto 1 (24m²) c/suite (8m²) e varanda (1,8m²) 
- quarto 2 (16m²) c/suite (8m²)  
- quarto 3 (16m²) c/suite (8m²)

- sala de estar (49m²)
- sala de jantar (16m)²
- cozinha (16m²)
- dispensa (6m²)
- wc (5m²)
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