
CON TA I N ERS ESTRU TU RADOS

Os Containers Estruturados Soldatopo são módulos em estrutura tipo "monobloco" com capacidade

para sobreposições (2 pavimentos) e acoplamentos nos dois sentidos (Iongitudinal e lateral) . Seu

sistema modulado facilita a logística de transporte e permite que a montagem seja executada com

facilidade e rapidez, possibilitando ainda modificações posteriores com totalaproveitamento dos

componentes. Os Containers Estruturados Soldatopo podem receber diversos tipos de acabamento

de piso, paredes e teto. Sua área interna acomoda diversos tipos de arranjos, permitindo incorporação

de divisórias, fachadas de vidro, portas de enrolar, balcões, sistemas diferenciados de iluminação,

estruturas metálicas, escadas, varandas, etc.

VANTAGENS DO SISTEMA

Rapidez na mobilização em virtude do transporte de unidades prontas com
acoplamento rápido e simples.

Possibilidade de modificação dos ambientes internos.

Transporte de várias unidades por carga com módulos desmontados.

Possibilidade de instalação de componentes diferenciados.

APLICAÇÕES

Habitações sazonais ou móveis, canteiros de obras, escritórios de empresas
com constantes modificações de layout, instalações para eventos (bilheterias,
sanitários, stands) , lojas e pontos de venda, etc.

SISTEMA CONSTRUTIVO

Módulos habitáveis com estrutura em perfis de aço zincado e pintado para
instalações de até 2 pavimentos.

Modulação com 2,30m de largura, 2,80m de altura (pé direito de 2,50m) e
comprimentos de 2,00 a 6,00m.

Cobertura em teto curvado com captação de águas pluviais por meio de calhas
integradas à estrutura nas extremidades dos módulos, com forro em laminado
melamínico, MDF ou lambris de PVC com proteção térmica em EPS 20mm
(outros tipos de acabamentos sob consulta) .

Paredes em chapa zincada conformadas em perfis trapezoidais, com
acabamento em painéis de laminado melamínico, MDF ou lambris de
PVC (outros acabamentos e tipos de paredes ou forro sob consulta) , ou
painéis isolantes, compostos de chapa zincada e pintada nas duas faces
e alma em EPS.

Pisos em madeira processada tipo compensado à prova d´água com
acabamento em manta vinílica ou alumínio corrugado (outros acabamentos e
tipos de soalho sob consulta) .

Esquadrias (portas e janelas) em chapa zincada e pintada, alumínio ou com o
mesmo material das paredes.

Instalação elétrica aparente com perfilados de PVC ou eletrodutos
galvanizados nas paredes e painel isolante ou embutidos nos
revestimentos de painéis laminados.

Instalações hidráulicas internas sob o soalho do piso e aparentes nas
paredes com tubos e conexões de PVC.

Vasos sanitários, mictórios e lavatórios em louça branca ou coletivos
(mictórios e lavatórios) em inox. Metais em PVC ou aço cromado.




