
A MoHouse é uma resposta criativa e funcional 
a um programa muitas vezes pensado, teorizado 
e testado que é a casa evolutiva.
As necessidades familiares não são imutáveis 
e como tal a habitação pode dar uma resposta 
funcional à evolução familiar.
A casa modular permite criar espaço para que 
sejam acrescentados módulos de expansão, a 
fim de criar condições para maiores necessi-
dades espaciais.
Tudo isto é possível através da utilização 
de um sistema construtivo leve e adaptável, que 
pelas suas características se torna “tranportável” 
e pode ser fornecido como uma peça de catálo-
go a comprar posteriormente.
O mesmo sistema, permite a aplicação dos mais 
diversos acabamentos, quer interiores, quer 
exteriores, permitindo ter uma qualidade constru-
tiva assinalável e bastante adaptada ao gosto 
do cliente, uma vez que os modelos propostos 
podem ser personalizados.
A rapidez de execução e fornecimento, o tempo 
de construção reduzido ao máximo e a estabili-
dade e qualidade de todos os módulos são um 
dos principais pontos promocionais da Mo-
House.
Tudo o restante, que é adaptável ao local de 
implantação destes modelos, se resume ao facto 
da Mo ter sido pensada para poder estar loca-
lizada em qualquer zona, sem que a mesma
perca qualidades na sua relação com a envol-
vente ou clima locais.

MoHouse

The MoHouse is a creative response and 
functional to a program often thought, theorized 
and tested witch is the evolutionary house.
The family needs are not immutable and such a 
housing system like this can provide an answer 
to the functional family developments.
A modular home can create space for expansion 
modules that can be added in order to create 
conditions for greater spatial needs.
This is possible through the use of a lightweight 
and adaptable construction system whose 
characteristics becomes “portable” and can be
provided as a part of a catalog that you can buy 
later.
The same system permits the application of 
various finishing materials, either indoors or out-
doors, allowing to have a remarkable quality and 
very choises adapted to the customer’s taste, be-
cause the models proposed can be customized.
The speed of execution and delivery, construction 
time reduced to the maximum, the quality and 
stability of all modules are the main points 
promoting the MoHouse.
All the rest, which is adaptable to the local 
deployment of these models, boils down to the 
fact that the MoHouse was thought in order to be 
located in any location without breaking the ideal 
relationship with the environment or climate.

Casas Modulares / Modular Homes



T0

Vista principal

ÁREAS
Área Total: 40.00 m2

Este módulo T0 é ideal para usar em modo de
bungalow, para usos de curta e média duração
em contextos naturais ou de natureza turística.

AREAS
Total Area: 40.00 m2

This module is ideal for use like a bungalow, for 
short and medium uses in natural contexts or 
tourism.



T1,T2,
T3 

Vista da entrada

Vista lateral



T1

ÁREAS
Área Total: 106.10 m2

Cozinha: 24.30 m2
Sala de estar: 23.50 m2
Circulação: 17.30 m2
Quarto: 18.10 m2
WC: 5.90 m2
Despensa: 3.70 m2

AREAS
Total Area: 106.10 m2

Kitchen: 24.30 m2
Living room: 23.50 m2
Circulation: 17.30 m2
Bedroom: 18.10 m2
WC: 5.90 m2
Pantry: 3.70 m2



T2

ÁREAS
Área Total: 126.40 m2

Cozinha: 24.30 m2
Sala de estar: 23.50 m2
Circulação: 17.30 m2
Quarto: 18.10 m2
Quarto: 18.10 m2
WC: 5.90 m2
Despensa: 3.70 m2

AREAS
Total Area: 126.40 m2

Kitchen: 24.30 m2
Living room: 23.50 m2
Circulation: 17.30 m2
Bedroom: 18.10 m2
Bedroom: 18.10 m2
WC: 5.90 m2
Pantry: 3.70 m2



T3

ÁREAS
Área Total: 146.30 m2

Cozinha: 24.30 m2
Sala de estar: 23.50 m2
Circulação: 17.30 m2
Quarto: 18.10 m2
Quarto: 18.10 m2
Quarto: 18.10 m2
WC: 5.90 m2
Despensa: 3.70 m2

AREAS
Total Area: 146.30 m2

Kitchen: 24.30 m2
Living room: 23.50 m2
Circulation: 17.30 m2
Bedroom: 18.10 m2
Bedroom: 18.10 m2
Bedroom: 18.10 m2
WC: 5.90 m2
Pantry: 3.70 m2



Tabela de preços

Tipologia da casa Quantidade Preço Unitário

MoHouse, módulo T0

MoHouse, módulo T1

MoHouse, módulo T2

MoHouse, módulo T3

1

1

1

1

26.600,000 €

60.240,000€

78.500,000€

96.800, 000€

Inclui:
Pasta de projectos para licenciamento.
Estrutura em LSF (Light Steel Framing) e placas OSB classe 3 de 11mm e 18mm, em paredes e 
pisos, respetivamente.
Isolamento térmico/acústico no núcleo das paredes e lajes com 50mm de esp.
Isolamento térmico com sistema ETIC´s, (Isolamento térmico pelo exterior "Capotto") com isolamento 
de 50mm.
Acabamento exterior com argamassa acrilica de cor e textura a definir pelo cliente.
Revestimento da cobertura para impermeabilização, com tela termosoldada a quente.
Remates dos muretes da cobertura com chapa de alumínio quinada.
Alumínio em perfil com corte térmico à cor natural com vidro duplo e caixa de ar de 16mm.
Paredes e Tetos interiores em placas de gesso cartonado, barradas e pintadas de cor a definir.
Paredes das Instalações Sanitárias e entre móvel da Cozinha com azulejo a escolher pelo cliente.
Pavimento flutuante, de cor a escolher, com 8mm de esp. Classe de resistência AC4.
Pavimento cerâmico nas Instalações Sanitárias e Cozinha em grês de cor a definir pelo cliente.
Carpintarias em madeira lacada ou natural com portas lisas até ao teto.
Móvel de Cozinha, em melaminico de cor a definir com banca em Silestone cor Marengo ou equiva-
lente com 2 cm de esp.
Louças sanitárias modelo "Nexo" da Sanitana com torneira "Still" da mesma marca
Infra-Estruturas elétricas completas, com quadro eléctrico da GE e aparelhagem da EFAPEL série 
LOGUS 90.
Iluminação interior de encastrar nos tetos falsos em modelos simples com lâmpada de LED.
Pré-Instalação de ar-condicionado.
Pré-Instalação de painel solar.
Pavimento radiante elétrico AHT. 
Aspiração central com máquina de encastrar.
Desembaciadores de espelhos para WC.
Rede de águas e esgotos no interior da moradia.



Observações:
- Os preços indicados são para carregar na nossa fábrica em Oliveira do Hospital e não incluem 
Impostos.
- Os transportes e a montagem no local não estão incluídos neste orçamento.
- Os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio.
Existem complementos opcionais de conforto que podem ser requeridos com preços apenas sob 
consulta.

Condições Gerais:
- Este orçamento é válido por 30 Dias, estando após esse prazo sujeito a alterações de preço.
- No caso deste orçamento ser aceite, deve-se proceder de imediato à abertura de pasta de obra 
com escolhas de materiais.
- Após a escolha definfitiva dos materiais, procede-se à redação e assinatura do contrato.
- Durante a execução da encomenda, poderão ser aceites alterações e complementos.
- Os trabalhos no terreno, são iniciados 2 semanas antes do prazo de entrega e prolongam-se por 2 
semanas após a entrega.
- Este orçamento apenas contempla o que está discrito no mapa acima.

Condições de Pagamento:
- Obras com montagem em Portugal Continental - 40% no contrato + 40% no dia de carregamento 
+ 20% na conclusão;
- Obras com montagem fora de Portugal Continental - 50% no contrato + 40% no dia de carrega-
mento + 10% na conclusão;
- Apenas o fornecimento dos módulos na nossa fábrica - 60% no contrato + 40% no dia de carrega-
mento;

Prazo de entrega:
- O prazo de entrega será, normalmente, 4 a 5 meses após a encomenda.
- Do prazo de entrega, depende também o prazo de licenciamento de obra, que inicia 1 semana 
após a assinatura do contrato.
- O prazo de entrega está sempre sujeito às encomendas pendentes e será confirmado assim que o 
orçamento seja aceite.


