
Uran Panpod
Soluçãoes

O conceito futuro de Pod: painéis estruturais isolantes au-
toportantes.
Chega de ambientes reduzidos, com Panpod é possível 
criar facilmente um novo espaço em sua casa.

O que é Panpod?

Conte até 3
Somente 3 semanas para construir uma casa a 
par  r dos fundamentos.

Sen  r-se em casa
Painéis reves  dos em ambos os lados e com um 
núcleo térmico para aumentar o isolamento tér-
mico/acús  co.

Made in Italy
Desenho e solidez de um produto italiano.MADE

IT ALY

Um painel SIP da solução Panhouse

Painel  po sanduíche autoportante reves-
 do com placas de óxido de magnésio.

Possui cer  fi cação rela  va à infi ltração 
de ar e resistência ao vento de acordo 
com o Código de Construção da Florida 
(2014) TAS 202.

Preparação prévia da instalação eléctrica.
Materiais ecológicos

O material de reves-
 mento do painel Pa-

nhouse é o óxido de 
magnésio, um compos-
to totalmente inorgâni-
co e an  -mofo.

Sem desperdício

O sistema Panhouse 
não exige cortes, per-
mi  ndo assim uma 
poupança de tempo e 
a redução dos resíduos 
e da poluição sonora.

Construção a seco

A montagem de uma 
solução residencial 
Panhouse é realizada 
totalmente sem água, 
permi  ndo a economia 
de centenas e cente-
nas de litros.

Efi ciência energé  ca

A baixa transmitância 
dos painéis e dos aces-
sórios das soluções 
Panhouse contribuem 
para um menor des-
perdício energé  co.
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A total liberdade de não ter uma estrutura

O sistema Panhouse não requer elementos estruturais, mas somente painéis. 
A estrutura dos painéis é fi rmemente ligada a guias metálicas aparafusadas 
em uma fundação de betão armado.
Todo painel é preparado internamente para receber os equipamentos técni-
cos, permi  ndo uma fácil realização das instalações eléctrica, hídrica e de gás, 
e pode ser pintado ou reves  do.
O sistema é completado por um tecto falso estrutural que tem a função de 
fechamento, suportando a armação do tecto.

Exemplo Panpod 13 m2, ideal para criar um escritório no jardim de casa
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Dimensões 
exteriores 3,14 m x 4,27 m

Andares 1

Super  cie 
líquida 12,24 m²

13 m2
S U P E R F Í C I E  B R U T A

Exemplo Panpod 20 m2, ideal para criar um escritório no jardim de casa

Dimensões 
exteriores 3,14 m x 6,4 m

Andares 1

Super  cie 
líquida 19 m²

20 m2
S U P E R F Í C I E  B R U T A


