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4DREAM investments
Nasceu tendo por missão criar soluções modulares versáteis e personalizáveis, de elevada qualidade e
mobilidade, com design e preços adaptados às necessidades dos seus clientes.

Solução construtiva

4DREAM
investments

Módulos pré-fabricados em estrutura leve de perﬁs de aço galvanizado formados a frio (Light Steel Framing )
e paramentos em painéis rígidos de poliuretano.
O conforto térmico e acústico é assegurado pela aplicação nos tectos de uma segunda camada em
poliestireno extrudido com 60mm e nas paredes em lã de rocha 70 kg com 40mm de espessura, seguida de
barreira pára vapor e caixa de ar.
O revestimento interior em gesso cartonado acabado a tinta plástica e cerâmico nas zonas de água e o
exterior em réguas de riga nova sem nós de 22 mm, tratadas em autoclave reforçam o conforto térmico,
acústico e visual.

O nosso conceito vai muito para alem da casa modular

USOS E LOCAIS

CIDADE
CAMPO
PRAIA
TERRENO PLANO
TERRENO INCLINADO
TERRENO ARENOSO
TERRENO ROCHOSO

HABITAÇÃO
TURISMO
EDUCAÇÃO
DESPORTO
LAZER
SERVIÇOS
APOIO URBANO

CASAS T0, T1, T2, T3
BUNGALOWS
DORMITÓRIOS
SALAS DE ESTUDO
REFEITÓRIOS
VESTIÁRIOS
SANITÁRIOS
QUIOSQUES
BARES
PORTARIAS
POSTO DE TURISMO
POSTO DE VENDA
POSTO DE SAÚDE

modular
rufo em chapa lacada

O produto 4DREAM tem por base
um modulo com 3,00m por 3,00m e
um modulo com 3,00m por 6,00m
que podem jogar entre si formando
as mais variadas combinações.

estrutura em aço
régua em riga nova

Para alem do conjunto de tipologias
de cobertura plana e inclinada
apresentados neste catálogo, a
4DREAM desenvolve ainda por
proposta do cliente qualquer outra
solução tendo por base esta
modulação.

caixa de ar
barreira ao vapôr

Isolamento acústico/térmico
(lã de rocha)

Isolamento térmico
(painel rigido de poliuretano)
Gesso cartonado

Apainelado em alumínio lacado

adaptável

caixilharia de aluminio lacada
com corte térmico

Tratando-se de um produto modular
as suas características técnicas e
construtivas permitem a adição
posterior de novos elementos
adaptando o edifício a novas
necessidades.

Chassis: Módulo composto por estrutura leve de perﬁs formado a frio em chapa galvanizada de 2,5mm de
espessura revestida por painéis sandwich de chapa lacada e poliuretano de 40mm e pavimento em
contraplacado marítimo de 18mm.

móvel
Trata-se de um produto móvel,
produzido em fábrica e transportado
para o local de destino ou montado
directamente no local da obra.
O facto de ser constituído por
módulos independentes permite em
qualquer altura a sua mudança de
local..

85,50m²

113,00m²

Fundações: Feitas através da colocação de postes de madeira em pinho tratado em autoclave, com um
diâmetro de 0,14m, ou pilaretes de betão.
Isolamento térmico: Em todas as paredes aplicação pelo exterior de lã de rocha 70 kg com 40mm de
espessura mais tela barreira pára vapor seguida de caixa de ar; nos tectos aplicação de placas de
poliestireno extrudido com 60mm de espessura.
Revestimento exterior: Realizado com réguas de Riga Nova com 22mm de espessura e 120mm de altura.
Revestimento interior: Paredes e tectos interiores são revestidos com gesso cartonado, à exceção das
paredes das zonas de água, revestidas a material cerâmico ou pastilha de vidro.
Pavimento interior: Revestido a pavimento ﬂutuante ou cerâmico.
Vãos exteriores: Caixilharias exteriores em alumínio com corte térmico e vidro duplo.

A1 - tipologia T0
Partindo do modulo base com 3,00m
por 6,00m esta tipologia T0 inclui
casa de banho, cozinha e uma sala
ampla que serve simultaneamente
para dormir.

6,16
13,50m²

Dada a sua dimensão adapta-se em
particular a usos temporários,
nomeadamente apoio a edifícios de
habitação, hotelaria, apoio de
qualidade em estaleiro, entre outras.

3,00m²
3.00

6.00
18,50m²

LINHA: Cobertura plana
Tipologia - T0
Área bruta - 18,50m²
Alpendre - 18,50m²
Área total - 37,00m²

planta de pavimento
0
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A2 - tipologia T1

A3 - tipologia T1

7,67

9.00

6,16

Jogando com um modulo 3x3m e
um modulo 3x6m esta tipologia T1
consegue reunir num pequeno
espaço de 46,50m² todo o conforto
de uma habitação completa: quarto,
casa de banho, sala e cozinha
complementados por um alpendre
que prolonga a zona estar.
Pelas suas características
vocaciona-se em particular para a
hotelaria e habitação temporária

Mantendo o conceito do
modelo anterior esta tipologia
T1 composta por dois módulos
de 3x6m beneﬁcia de áreas
mais generosas em todos os
seus espaços.

4,50m²

3,00m²

Tal como a anterior, pelas suas
características vocaciona-se
em particular para a hotelaria e
habitação temporária.

13,50m²
6,05
14,00m²

4,00m²
3.00
12,00m²
16,50m²
6,16
19,00m²

3.20

Tipologia - T1
Área bruta - 28,00m²
Alpendre - 18,50m²
Área total - 46,50m²

8,50m²

Tipologia - T1
Área bruta - 36,50m²
Alpendre - 19,00m²
Área total - 55,50m²

planta de pavimento

planta de pavimento
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A5 - tipologia T2
A4 - tipologia T1
Adicionando-lhe apenas mais
um modulo de 3x3m obteve-se
uma solução na qual todos os
espaços estão perfeitamente
individualizados e em que as
janelas estratégicamente
colocadas permitem desfrutar
de todo o terreno envolvente.

Pensada para permitir o uso pleno
da natureza esta tipologia T2 é
composta por dois modulos de 20m²
colocados frente a frente formando
um enorme alpendre de 40m² que
duplica a sua área útil.

alçado lat. esquerdo

A possibilidade de poder vir a
encerrar esse alpendre aumenta
signiﬁcativamente as perspectivas
desta solução

Face ás suas dimensões esta
solução adequa-se á habitação
permanente.

alçado lat. direito

esc 1:100

3,08
2,90

9.24
3.08

6.16

2,50

16,50m²

alçado frontal
12.00
6.00

3.00

3.00

6.00
9,00m²

9.00

3,10m²

18,50m²

4,20m²
9,00m²

6.66

16,50m²

3.00
Tipologia - T2
Área bruta - 40,00m²
Alpendre - 40,00m²
Área total - 80,00m²

Tipologia - T1
Área bruta - 46,50m²
Alpendre - 27,50m²
Área total - 74,50m²

14,50m²

9,00m²
40,00m²

planta de pavimento

planta de pavimento
0

1

2

3

0

1

2

3

Com 55,50m² da área bruta mais
30m² de alpendre esta tipologia
reúne as condições ideais para
albergar pequenas famílias ou
funcionar como habitação de
apoio a técnicos deslocados em
empresas, empreendimentos,
centros de formação, etc.
A6 - tipologia T2

9.00

6.16

8,00m²

9,00m²

9,50m²

16,50m²
9.50
4,00m²

C1

C1

22,00m²

Tipologia - T2
Área bruta - 55,50m²
Alpendre - 30,00m²
Área total - 85,50m²

10,50m²

planta de pavimento
0

2,90

2,50

corte C1
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3,08

alçado frontal

A7 - tipologia T3

Produto do agrupamento de quatro
módulos 3x6m esta tipologia T3
destaca-se pelo generoso alpendre
que oferece aos seus utilizadores,
Face á sua dimensão adapta-se já a
um uso mais permanente como
primeira habitação podendo no
entanto funcionar também como
habitação de apoio dada a facilidade
com que pode ser desmontada e
movida para outro local. .

alçado lat. direito

Tipologia - T3
Área bruta - 74,00m²
Alpendre - 39,00m²
Área total - 113,00m²

11.86
6,66

2,20

3,00
10,00m²

alçado lat. esquerdo
8,50m²

6,50m²

11,00m²

5,85
20,00m²

9.50
4,00m²

2,70m²

10,50m²
32,00m²

planta de pavimento
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B1 - tipologia T0
Tal como o modelo A1 esta tipologia
adapta-se em particular a usos
temporários, nomeadamente apoio
a edifícios de habitação, hotelaria,
apoio de qualidade em estaleiro,
entre outras.
A cobertura inclinada que se
prolonga sobre o alpendre cria um
espaço contido, adequado a
momentos de lazer.

6,16
13,50m²

3,00m²
3.00

6.00

18,50m²

LINHA: Cobertura inclinada
Tipologia - T0
Área bruta - 18,50m²
Alpendre - 18,50m²
Área total - 37,00m²

planta de pavimento
0
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B2 - tipologia T1
Particularmente vocacionada
para a hotelaria e habitação
temporária esta tipologia reúne
em 46,50m² todo o conforto de
uma habitação completa e de
qualidade: Quarto, casa de
banho, sala e cozinha
complementados por um
alpendre que prolonga a zona
estar.

alçado frontal

7,67
6,16

alçado lat. direito

4,50m²

3,00m²

C1

C1
13,50m²

6,05
14,00m²

alçado lat. esquerdo
3.20

8,50m²

planta de pavimento

3,87
2,88
2,50
Tipologia - T1
Área bruta - 28,00m²
Alpendre - 18,50m²
Área total - 46,50m²

corte C1

0

1

2

3

Produto do agrupamento de três
módulos 6x6m esta tipologia T2
destaca-se pelo confortável
alpendre que a cobertura
inclinada proporciona aos seus
utilizadores,
Com 85,50m² de área total esta
tipologia reúne as condições
ideais para albergar pequenas
famílias ou funcionar como
habitação de apoio a técnicos
deslocados em empresas,
empreendimentos, centros de
formação, etc.

B6 - tipologia T2
C1
9.00
6.16

8,00m²

9,00m²

9,50m²

16,50m²
9.50
4,00m²

22,00m²

Tipologia - T2
Área bruta - 55,50m²
Alpendre - 30,00m²
Área total - 85,50m²

10,50m²

planta de pavimento

C1
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4.30
2.76

3.13
2.50

corte C1

B7 e B8- tipologia T3

Habitualmente associadas a uma
arquitectura mais tradicional as
coberturas inclinadas permitem no
entanto as mais variadas soluções.
Partindo da mesma tipologia
desenharam-se dois edifícios com
uma imagem completamente
diferente apesar da igual
organização espacial.

modelo B7

Face á sua dimensão adapta-se já a
um uso mais permanente como
primeira habitação.

modelo B8

11.86
6,66

2,20

3,00

10,00m²

8,50m²

6,50m²

11,00m²

20,00m²
9.50
4,00m²
2,70m²

10,50m²
32,00m²

Tipologia - T3
Área bruta - 74,00m²
Alpendre - 39,00m²
Área total - 113,00m²

planta de pavimento

0

1

2

3

B7 - Tipologia T3

B8 - Tipologia T3

luis salvador I arquitectos
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