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SOBRE NOS
Casas & Saunas de Madeira foi criada em 2013.
Uma equipa muito unida de profissionais
qualificados estava a procura de oportunidades para
produzir soluções habitacionais de alta qualidade ao
custo reduzido com a introdução de equipamentos
baseados nas mais recentes tecnologias.
Mais de cinco anos de experiência na área de
elaboração e montagem de habitações pré
fabricadas em madeira permitiram nos criar e
realizar cerca de 100 projetos de estruturas de
madeira originais e implementar ideias
personalizadas de clientes.
A base da produção da empresa são casas de
madeira para habitação permanente, casas de
jardim, casas de férias, saunas, garagens.
Nos nossos modelos utilizamos a madeira de
pinho/abeto nórdico com tratamento autoclave.
Características principais: elevada densidade de
anéis, menor quantidade de resina o que confere
maior resistência ao fogo, à água, ao ataque de
fungos e ótimo desempenho térmico e acústico.
A madeira apresenta-se no estado natural sem
qualquer tipo de tratamento/embelezamento.
A espessura das toras de madeira é de 28 mm, 35
mm, 44 mm, 60 mm, 70 mm e 92 mm.
A espessura das tábuas de chão é de 22 mm, 28 mm
ou 32 mm.
A espessura das placas de cobertura é de 19 mm.



A NOSSA MISSÃ - FAZER-VOS FELIZES

Com este catálogo de ideias, pretendemos mostrar as
nossas casas que foram construídas a um custo
baixo.
A nossa intenção é que encontre nelas uma
inspiração para projetar e construir a sua.
Para além disso, queremos provar que, habitar numa
casa económica não significa viver sem conformo e
harmonia.

Somos todos iguais por sermos todos diferentes.
Mesmo acontece com as nossas casas.
Apesar de projetos podem ser iguais cada casa é
diferente.

As plantas que apresentamos neste catálogo são
apenas ideias e podem servir como pontos de partida
para criar a sua própria história, desenvolver a Sua
Casa!
Somos Eco responsáveis todas as nossas casas têm
Certificado FSC.
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CASA DE MADEIRA – 5 MOTIVOS
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❑ Ecológicas – as nossas casas são feitas 100 % em
madeira, utilizado apenas madeira que não
degrada o meio ambiente e contribui para o
desenvolvimento social e econômico das
comunidades florestais.

❑ Rápida Construção - os nossos modelos pré
fabricados torna o processo de montagem mais
rápido e simples.

❑ Conforto Acústico e Térmico – pelas suas
propriedades naturais, a madeira tem um
elevado performance acústico e térmico. Além
disso, sempre aconselhamos aos Nossos
Clientes colocação da segunda parede da
espessura de 22 mm, e isolamento entre as
paredes em lã rocha.

❑ Boa relação qualidade/preço - custo de
aquisição é muito inferior quando comparado
com uma casa em alvenaria.

❑ Durabilidade e manutenção - uma casa em
madeira pode durar tanto como uma casa em
alvenaria. Para isso basta fazer uma manutenção.
A manutenção recomendada consiste na
escovagem antes de efetuar a lavagem das
paredes só com água, após secagem aplicar duas
mãos de velatura. Esta intervenção deverá ser
efetuada em média a cada 4/5 anos para paredes
expostas a sol e cada 5/6 anos para as restantes.
As paredes interiores não necessitam desta
regularidade de tratamento ou manutenção.
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1- Prancha
2- Viga
3-Telhado
4-Primeiro Piso
5-Cofre
6-Prancha
7-Viga para telhado
8-Parede
9-Tábuas de chão
10-Viga do chão
11-Rodapé
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Ligações internas Parede mono

Ligações externas
Parede dupla
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Scorpion Shadow, Lda
Morada: Rua Maria Helena de Araujo Pinto
Assoreia nº 54,
Alenquer, 2580-548
www.casasesaunasdemadeira.pt
info@casasesaunasdemadeira.pt
(351) 96 71 73 442

http://www.casasesaunasdemadeira.pt/
mailto:info@casasesaunasdemadeira.pt

