
Escritórios pré-fabricados, contentores, alojamentos 
e construções modulares:

Escritórios Pré Fabricados: Aluguer, compra, venda
 

Imagine a construção ou restauro na sua empresa feito de forma muito mais rápida!!!
  

Veja a inovação que tem revolucionado a construção em Portugal e nos países mais desenvolvidos da 
Europa.
 

Ambientes Modulares Completos Para Acomodações de Alojamento temporário e de trabalho
 

1: Principais benefícios: 
 

Maior rapidez no retorno do investimento.
Obra limpa, sem desperdícios e rápida.
Flexibilidade e versatilidade de aplicações.
Conforto térmico e isolamento acústico.
Variedade de acabamentos e complementos.
Solução completa em um único fornecedor.
Mobilidade e reaproveitamento.
Sustentabilidade.
 

Acabamento: , Várias possibilidades: desde o mais simples até ao mais alto padrão, com 
sustentabilidade térmica e ecológica.

Arquitetura e design modular moderno para a sua empresa. 
 

Temos vários tamanhos de módulos, fabricamos modelos grandes e pequenos para ambientes como salas, 
recepção, stand de vendas, escritórios, quartos, copas, balneários e os módulos pequenos para WC's, casa 
de banho e corredor.

 

2: Escritórios modulares: 
 

Agora pode ter as construções mais seguras e resistentes do mundo construídas de forma muito mais rápida
com o sistema modular: 
 

http://almep.com/


O sistema de construção em Módulos representa 90% das construções novas e modernas em países como: 
Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão...
 

Maior garantia e segurança para si e para a sua empresa.
Estes métodos construtivos são os únicos capazes de suportar com maior eficiência: TORNADOS, SISMOS 
E TERRAMOTOS. 
 

Evite problemas futuros como: Rachaduras, fissuras, infiltrações, mofos, humidades, entre vários outros 
problemas que você pode ter com uma casa em alvenaria. 
 

Futuro, sustentabilidade e eficiência: 
 

Racionalização de material e mão-de-obra: o sistema industrializado evita desperdício e requer menos 
operários.
 

Confeção de trabalhos em paralelo: enquanto se fazem as fundações, as peças metálicas estão também a 
ser fabricadas.
 

Obra limpa e organizada: sem depósitos de cimento, areia, madeira e ferragens, o entulho é menor.
 

Flexibilidade de alteração: é possível incorporar novos elementos metálicos, de vidro, de cimento, tijolos ou 
Steel frame.
 
 

3: Sem dores de cabeça 
 

-Livre-se dos pesadelos das construções em Alvenaria. 
 

-Livre-se dos atrasos intermináveis.
 

-Livre-se dos problemas com pedreiros. 
 

-Livre-se dos prejuízos causados por desperdícios de materiais. 
 

6: Vantagens dos escritórios modulares pré-fabricados
› Menor tempo de construção e retorno de investimento;
 

› Construção Sustentável, Obra Limpa;
 

› Fabrico da estrutura em paralelo com a execução das fundações
 

› Menor custo de mão de obra sendo 80% em materiais e 20% de mão-de-obra;
 

› Facilidade nas instalações dos kit’s hidráulicos e elétricos;
 

› Versatilidade, permite executar qualquer modelo arquitetónico;
 

› Melhor controle do canteiro de obras;
 

› Redução na carga tributária;
 

› Certificado da qualidade de todos produtos empregues na construção.
 

› Garantia de qualidade Europeia;
 

› Organização logística;
 

› Economia de energia na obra e quase sem uso de água;
 

› Precisão construtiva;
 

› Controle do fluxo financeiro, fidelidade orçamentária;
 

› Resistência a fogo e a corrosão os materiais possuem alta durabilidade;
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7: comodidade e conforto para sua empresa
› Maior conforto termo-acústico;
 

› Menor custo de manutenção;
 

› Fidelidade estética e nos acabamentos;
 

› Melhor controle da humidade no ambiente interno;
 

› Fácil limpeza e conservação;
 

› Não proliferam fungos, mofo ou bolor;
 

› Ótimo para quem tem problemas de alergias e rinite;
 

› Maior área útil devida as secções das paredes mais esbeltas;
 

› Preservação do meio ambiente, emite 5 vezes menos CO² quando comparado com o sistema convencional;
 

› Recebe a construção sem patologias comuns dos sistemas tradicionais;
 

› A estrutura é imune a ação de insetos
 

› Os perfis e chapas não contribuem para a propagação do fogo.

Alojamentos modulares pré fabricadas são a forma mais fácil, prática e económica de planificar e ter sua 
construção pronta em tempo reduzido.
 

Peça o seu orçamento ou obtenha mais informação em:

ALMEP – Alojamentos metálicos pré-fabricados, LDA.   >>   www.Almep.com
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