
 
VÃO LIVRE FORRADO COM BANHEIRO 

 

 
 

Módulo  habitável tipo container termicamente revestido, com perfis em chapa 

galvanizada com espessura de 2mm com fechamento lateral e chapa de aluzinc, SKID 

(CHASSI) de aço.  

 

• Dimensões: 6,00x2,15x2,63m 

• Dois pontos de tomada elétrica (tomada de uso geral 2P +T) 

• Dois pontos de tomada elétrica (tomada para ar condicionado e chuveiro 2P +T) 

• Três pontos de iluminação com receptáculo de porcelana. 

• Uma porta externa de chapa frisada galvanizada de 0.77x 2.10m  

• Uma janela frontal 1,0x 1,0m  

• Uma janela traseira 0,80x 0,90m  

• Um  banheiro no fundo medindo 1,30x2,15 com sanitário, lavatório e espera 

para chuveiro 

• Piso em chapa naval 

• Forrado com forro PVC e isopor. 

 

Todos os contêineres estão dentro de normas construtivas ( NR 10, 14, 18, 20 e 24 ) 

Estas que regem quanto à quantidade de pessoas e forma de construção.  

 

 

 

 

 



VÃO LIVRE 
 

 
 

Módulo  habitável tipo container termicamente revestido, com perfis em chapa 

galvanizada com espessura de 2mm com fechamento lateral e chapa de aluzinc, SKID 

(CHASSI) de aço.  

 

• Dimensões: 6,00x 2,15x2,63m 

• Dois pontos de tomada elétrica (tomada de uso geral 2P +T) 

• Um ponto de tomada elétrica (tomada para ar condicionado 2P +T) 

• Dois pontos de iluminação com receptáculo de porcelana. 

• Uma porta externa de chapa frisada galvanizada de 0.77x 2.10m  

• Uma janela frontal 1,0x 1,0m  

• Uma janela traseira 1,0x 1,15m 

• Piso em chapa naval  

 

Todos os contêineres estão dentro de normas construtivas ( NR 10, 14, 18, 20 e 24 ) 

Estas que regem quanto à quantidade de pessoas e forma de construção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÃO LIVRE FORRADO 
 

 
 

Módulo  habitável tipo container termicamente revestido, com perfis em chapa 

galvanizada com espessura de 2mm com fechamento lateral e chapa de aluzinc, SKID 

(CHASSI) de aço.  

 

• Dimensões: 6,00x 2,15x2,63m 

• Dois pontos de tomada elétrica (tomada de uso geral 2P +T) 

• Um ponto de tomada elétrica (tomada para ar condicionado 2P +T) 

• Dois pontos de iluminação com receptáculo de porcelana. 

• Uma porta externa de chapa frisada galvanizada de 0.77x 2.10m  

• Uma janela frontal 1,0x 1,0m  

• Uma janela traseira 1,0x 1,15m 

• Piso em chapa naval  

• Revestimento com EPS forrado com forro PVC 

 

Todos os contêineres estão dentro de normas construtivas ( NR 10, 14, 18, 20 e 24 ) 

Estas que regem quanto à quantidade de pessoas e forma de construção.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BABY 
 

 
 

Módulo  habitável tipo container termicamente revestido, com perfis em chapa 

galvanizada com espessura de 2mm com fechamento lateral e chapa de aluzinc, SKID 

(CHASSI) de aço.  

 

• Dimensões: 3,00x 2,15x 2,63m 

• Dois pontos de tomada elétrica (tomada de uso geral 2P +T) 

• Um ponto de tomada elétrica (tomada para ar condicionado 2P +T) 

• Dois pontos de iluminação com receptáculo de porcelana. 

• Uma porta externa de chapa frisada galvanizada de 0.77x 2.10m  

• Uma janela frontal 1,0x 1,0m  

• Uma janela traseira 1,0x 1,15m 

• Piso em chapa naval  

 

Todos os contêineres estão dentro de normas construtivas ( NR 10, 14, 18, 20 e 24 ) 

Estas que regem quanto à quantidade de pessoas e forma de construção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BABY FORRADO 

 

 
 

Módulo  habitável tipo container termicamente revestido, com perfis em chapa 

galvanizada com espessura de 2mm com fechamento lateral e chapa de aluzinc, SKID 

(CHASSI) de aço.  

 

• Dimensões: 3,00x 2,15x2,63m 

• Dois pontos de tomada elétrica (tomada de uso geral 2P +T) 

• Um ponto de tomada elétrica (tomada para ar condicionado 2P +T) 

• Dois pontos de iluminação com receptáculo de porcelana. 

• Uma porta externa de chapa frisada galvanizada de 0.77x 2.10m  

• Uma janela frontal 1,0x 1,0m  

• Uma janela traseira 1,0x 1,15m 

• Piso em chapa naval  

• Revestimento com EPS forrado com forro PVC 

 

Todos os contêineres estão dentro de normas construtivas ( NR 10, 14, 18, 20 e 24 ) 

Estas que regem quanto à quantidade de pessoas e forma de construção.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEINER CHUVEIROS E SANITÁRIOS 
 

 
 

Módulo  habitável tipo container, com perfis em chapa galvanizada com espessura de 

2mm com fechamento lateral e chapa de aluzinc, SKID (CHASSI) de aço.  

 

• Dimensões: 6,00x2,15x2,5 

• Dois pontos de iluminação. 

• Uma porta externa de chapa frisada galvanizada de 0.77x2.10m  

• Um painel aletado para ventilação  

• Três vasos sanitários de louça com tampa e caixa acoplada. 

• Seis chuveiros com divisória. 

• Seis pontos de tomada elétrica (tomada para chuveiro 2P +T) 

• Rede  hidráulica com canos de ¾”  

• Rede de escoto independente dos WC e Chuveiros 

• Um lavatório  

• Um mictório  

• Piso em chapa naval  

 

Todos os contêineres estão dentro de normas construtivas ( NR 10, 14, 18, 20 e 24 ) 

Estas que regem quanto à quantidade de pessoas e forma de construção.  

 

 

 

 



 

CONTEINER SANITÁRIO 
  

 
 

Módulo  habitável tipo container, com perfis em chapa galvanizada com espessura de 

2mm com fechamento lateral e chapa de aluzinc, SKID (CHASSI) de aço.  

 

• Dimensões: 6,00x 2,15x2,63m  

• Dois pontos de iluminação. 

• Uma porta externa de chapa frisada galvanizada de 0.77x2.10m  

• Uma janela traseira 0,9x 0,8m  

• Cinco vasos sanitários de louça com tampa e caixa acoplada. 

• Rede  hidráulica com canos de ¾”  

• Rede de escoto independente  

• Um lavatório  

• Um mictório  

• Piso em chapa naval  

 

Todos os contêineres estão dentro de normas construtivas ( NR 10, 14, 18, 20 e 24 ) 

Estas que regem quanto à quantidade de pessoas e forma de construção.  

 

 

 
 
 
 
 



VÃO LIVRE COM BANHEIRO 
 

 
 

Módulo habitável tipo container termicamente revestido, com perfis em chapa 

galvanizada com espessura de 2 mm com fechamento lateral e chapa de aluzinc, SKID 

(CHASSI) de aço.  

 

• Dimensões: 6,00x 2,15x 2,63m  

• Dois pontos de tomada elétrica (tomada de uso geral 2P +T) 

• Dois pontos de tomada elétrica (tomada para ar condicionado e chuveiro 2P +T) 

• Três pontos de iluminação com receptáculo de porcelana. 

• Uma porta externa de chapa frisada galvanizada de 0.77x 2.10m  

• Uma janela frontal 1,0x 1,0m  

• Uma janela traseira 0,80x 0,90m  

• Um banheiro no fundo medindo 1,30x2,15 com sanitário, lavatório e espera para 

chuveiro 

• Piso em chapa naval 

 

Todos os contêineres estão dentro de normas construtivas ( NR 10, 14, 18, 20 e 24 ) 

Estas que regem quanto à quantidade de pessoas e forma de construção.  

 

 

 

 

 

 

 



CONTEINER CHUVEIROS 
 

 
 

Módulo  habitável tipo container, com perfis em chapa galvanizada com espessura de 

2mm com fechamento lateral e chapa de aluzinc, SKID (CHASSI) de aço.  

• Dimensões: 6,00x 2,15x 2,63m 

• Dois pontos de iluminação. 

• Uma porta externa de chapa frisada galvanizada de 0.77x 2.10m  

• Um painel aletado para ventilação  

• Onze chuveiros com divisória. 

• Três pontos de tomada elétrica (tomada para chuveiro 2P +T) 

• Rede  hidráulica com canos de ¾”  

• Rede de escoto 

• Piso em chapa naval  

 

Todos os contêineres estão dentro de normas construtivas ( NR 10, 14, 18, 20 e 24 ) 

Estas que regem quanto à quantidade de pessoas e forma de construção.  

 


