
Uran Panpod
Soluçãoes

O próximo conceito de construção: painéis estruturais au-
toportantes.

Não tenha mais quartos apertados, com Panpod você 
pode facilmente adicionar um quarto. 

O que é  Panpod?

Faça você mesmo , rápido
Sem a necessidade de suporte técnico, compre o 
Kit e aproveite, construa em apenas 1 semana.

Sinta-se em casa
Painel com 2 lados pintados e com núcleo térmi-
co para melhorar o isolamento térmico e acús  co.

Feito na Itália
Desenho e solidez de um produto italiano.MADE

IT ALY

O painel Panhouse SIP 

Um painel sanduíche autoportante com 
placa de reves  mento de óxido de mag-
nésio.
Cer  fi cado para infi ltração de ar e carga 
de vento pelo Código de Construção da 
Flórida (2014) TAS 202.

Já pré-confi gurado para conexões e fi a-
ção.

    Material Ecológico

O material de reves  -
mento do painel  Pa-
nhouse é óxido de 
Magnésio totalmente 
inorgânico e à prova 
de mofo.

         Sem cortes

O painel Panhouse 
não necessita de cor-
tes, economizando 
tempo, desperdícios e 
reduzindo a poluição 
Sonora.

     Construção seca

A montagem da Pa-
nhouse é feita to-
talmente sem água, 
poupando centenas 
de litros de água.

  Efi ciência energé  ca

Graças as esquadrias 
e painéis de baixa 
transmitância, usan-
do Panhouse signifi ca 
desperdiçar menos 
energia. 
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A total liberdade de não se ter estrutura

O Sistema Panhouse não precisa de nenhum elemento estrutural, mas os pai-
néis. A estrutura do painel é fi xada a guias metálicas aparafusadas sobre uma 
laje de fundação de concreto reforçado.
Cada painel é internamente pré-defi nido para passagem dos equipamentos 
técnicos (eletricidade, água e gás); Ele pode ser pintado ou reves  do.
O sistema é completado com um teto falso estrutural, que tem a função de 
fechar a caixa, sustentando as vigas do telhado.

Exemplo de planta: 13 m² Panpod, perfeito para um Escritório no jardim.

Dimensões 
Externas 3,14 m x 4,27 m

Piso 1

Super. Líquida 12,24 m²

13 m2
SUPERFÍCIE BRUTA
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Exemplo de planta: 20 m² Panpod, perfeito para um Escritório no jardim.

Dimensões 
Externas 3,14 m  x 6,4 m

Piso 1

Super. Líquida 19 m²

20 m2
SUPERFÍCIE BRUTA


