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Soluções móveis à medida das suas necessidades



Sistema Sta�us

Stattus

Desenhe a sua própria casa

A STATTUS tem como obje�vo conciliar o mundo da construção modular e as 

necessidades do cliente, cuja imagem de marca consiste num sistema de palas 

basculantes com dupla função, aliando a comodidade de um alpendre coberto à 

segurança de um módulo fechado.

Construção técnica:
O projecto é estudado e desenhado em computador, tendo por base um sistema 

de análise computacional 3D, para garan�a de uma distribuição uniforme dos 

esforços implícitos.

Construção em Liga de Aço, com piso em betão estrutural que lhe confere uma 

rigidez não usual neste �po de construção. Reves�da integralmente a chapa de 

aço lacada.



Isolamento Sta�us

Stattus

Isolamento
Excelente capacidade térmica e acús�ca com Cer�ficação Energé�ca A, seguindo 

os nossos padrões de Isolamento.

Paredes laterais:
80mm de Lã Mineral (anexo c)

Tectos:
80mm de Lã Mineral (anexo c)

30mm de Poliuretano (anexo a)

Palas:
50mm de Lã Mineral (anexo c)

Paredes pintadas:
Reves�mento cerâmico liquido (anexo b)

Desenhe a sua própria casa



Reves�mentos Sta�us

Stattus

Desenhe a sua própria casa

   * Outros materiais, cores e padrões disponíveis

Lambrim PVC:

Imitação de Pedra:

Alucobond:

Cor�ça: Coretech:



OPÇÕES

Stattus

Desenhe a sua própria casa

Clima�zação:

Ecosustentável:

Instalação ou Pré‐Instalação de Ar Condicionado

Instalação de Piso Radiante

Instalação de Painéis Fotovoltaicos

Instalação de Sistemas de Tratamento, Reu�lização, 
Elevação e Armazenamento de Águas e Águas Residuais;



Stattus

Desenhe a sua própria casa

Transporte:
Os nossos módulos possuem 4 pontos fixos de carga que permitem a elevação dos 

mesmos através de grua e respec�va colocação em camião para transporte.

Em locais de di�cil acesso, pode adaptar‐se um kit de rodas que permite o seu 

reboque (não habilitado em via pública).

Sistema Sta�us

Sta�us 3.3

3,2m x 3m x 3,18m

3000kg

Sta�us 6.3

6,2m x 3m x 3,18m

5000kg

Sta�us 9.3

9,2m x 3m x 3,18m

7000kg

aprox. aprox. aprox.



Sta�us Home 

Stattus

O sistema modular Sta�us funciona com 3 medidas standard que 

podem ser agrupadas à medida e vontade do cliente, o que permite a 

elaboração de diferentes �pologias e disposições. Este conceito convida 

o cliente a criar a sua habitação sempre com a possibilidade de, no 

futuro, acrescentar módulos. 

Desenhe a sua própria casa

Sta�us 6.3
6,2m x 3m

Área:
18,6m²

Sta�us 3.3
3,2m x 3m

Área:
9,6m²

Sta�us 9.3
9,2m x 3m

Área:
27,6m²



Sta�us Home T1 
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Desenhe a sua própria casa

ILOA

18m²

18m² com Cozinha, WC e Sala/Quarto.

ONNI

27m²

27m² com Cozinha, Sala, WC e Quarto.



Sta�us Home T1 
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Desenhe a sua própria casa

LUONTO

36m²

36m² com Cozinha, WC, Sala e Quarto

HYMY

27m²

27m² com Cozinha, Sala, WC e Quarto.



Sta�us Home T2 
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Desenhe a sua própria casa

RAUHA

27m²

27m² com Cozinha, WC, Quarto e Sala/Quarto.

ILO

36m²

36m² com Cozinha, Sala, WC, Quarto 1 e Quarto 2



45m²

TYYNI

45m² com Cozinha, Sala, WC, Quarto 1 e Quarto 2

Stattus

Desenhe a sua própria casa

36m²

HUT

36m² com Cozinha, Sala, WC, Quarto 1 e Quarto 2

Sta�us Home T2 



Stattus

Desenhe a sua própria casa

Sta�us Home 

63m²

63m² com Cozinha, Sala, WC, Suite 1 e Suite 2

Outras tipologias



Stattus

Desenhe a sua própria casa

Sta�us Home 

63m²

126m² com Hall, Cozinha, Sala e 4 Suites

126m²

Outras tipologias



Stattus

Desenhe a sua própria casa

HOTELARIA
Outras tipologias



Stattus

STATTUS POINT

A linha STATTUS POINT explora as mais variadas funcionalidades dos nossos 
módulos. Dispomos de soluções adequadas a cada negócio, tais como, escritórios, 
balneários, sanitários, quiosques, bares, etc.

Casa de banho

Quiosque

Praia Fluvial de Zebreiros

Praia Fluvial de Zebreiros



PAINEL POLIURETANO COBERTURA 3 ONDAS

MATERIAL BASE
‐Chapa de aço galvanizada na qualidade S250GD+Z, segundo EN 10346:2009 + EN 10169, reves�da com 
poliéster regular modificado, e tolerâncias de espessura segundo EN 10143.

REVESTIMENTO STANDARD
‐ Face exterior: 25 microns de poliéster (Ver cores RAL em stock);
‐ Face interior: 25 microns poliéster na cor RAL 9010;

 NÚCLEO ISOLANTE
‐Núcleo isolante composto por espuma rígida de poliuretano (PUR) com os seguintes standards de
qualidade:
‐ Condu�bilidade térmica 30mm: 0,0224 W/m.ºC
 ‐ Densidade total: 40kg/m3 ± 10%

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS: (de acordo com EN 14509:2006/AC:2008)
 ‐Comprimento: ±5mm
 ‐Largura efe�va: ±2mm
 ‐Espessura: ±2mm
 ‐Ortometria e retangularidade: ±3mm

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPESSURA (mm) 30

Transmissão térmica U 0,67 W/m2K

Resistência à tracção perpendicular às faces 0,135 MPa

Módulo de elas�cidade à tracção perpendicular às faces 4,28 MPa

Módulo de elas�cidade à tracção perpendicular às faces a temperatura elevada 3,180 MPa

Módulo de elas�cidade à compressão 2,310 MPa

Tensão de compressão para 10% deformação rela�va 0,147 MPa

Resistência à flexão com carga uniforme para cargas DESCENDENTES 1,46 kNm/m

Resistência à flexão com carga uniforme para cargas ASCENDENTES 1,47 kNm/m

Resistência à flexão com carga de faca para cargas DESCENDENTES 1,14 kNm/m

Resistência à flexão com carga de faca para cargas ASCENDENTES 1,26 kNm/m

Tensão de enrugamento com CARGAS DESCENDENTES para CARGA UNIFORME N/A

Tensão de enrugamento com CARGAS DESCENDENTES para CARGA DE FACA 85 MPa

Tensão de enrugamento com CARGAS ASCENDENTES para CARGA UNIFORME 97 MPa

Tensão de enrugamento com CARGAS ASCENDENTES para CARGA DE FACA N/A

Peso próprio (espessura de chapa 0,5/0,5) 9,97 Kg/m2

Peso próprio (espessura de chapa 0,4/0,4) 8,23 Kg/m2

Anexo a)

FICHA TÉCNICA



REVESTIMENTO CERÂMICO LÍQUIDO

MATERIAL BASE
Reves�mento cerâmico líquido que reflete os raios infravermelhos e oferece um excelente isolamento térmico, 
impermeabilização, an�‐condensação e resistente ao fogo uma vez aplicado. Tão simples de aplicar, como se 
fosse uma pintura e ambientalmente amigável (orgânico). Com a nossa �nta pode ser reduzido em 30 a 50% o 
custo do aquecimento e ar condicionado. É um isolamento que, quando seco, cobre toda a super�cie 
uniformemente, formando uma con�nua, sem ar�culações, flexível e livre de fissuras da camada. Com menos 
de um mm de espessura de isolamento fornece um equivalente de 10 cm de isopor.

Caracterís�cas:
 Excelente isolamento térmico (para frio e calor), reflete os raios infravermelhos.
 Elevada capacidade de impermeabilização e an�‐condensação.
 Resistentes ao fogo, não propaga fogo, à prova de fogo uma vez aplicado e seco.
 Alta aderência em qualquer super�cie, flexível, não irritável e à prova de choque.
 Propriedades de isolamento sonoro (redução de 6‐10 dB).
 Elimina bactérias, fungos, bolores e odores devido à sua capacidade fotocatalí�co.
 Acelera a produção de iões nega�vos, benéficos para a saúde.
 Acelera os efeitos benéficos da Fotocatálise.
 As sua propriedades são man�das por mais de 15‐20 anos ao ar livre e muito mais dentro de casa.

Resistência Térmica Equivalente: R = 3,33 m2.K/W.
Transmitancia Térmica Equivalente: U = 0,3 W/m2.K.

FICHA TÉCNICA
Anexo b)

Caracterís�ca Valor/Classificação Norma Espessura Amostra Observações

Absorção/permeabilidade
0,02cm3, 1ª hora 
0,00cm3 sig.horas

UNE‐EN‐1323 e = 0,5 mm Placa Betão tratada 

Adesão 1,2 MPa UNE‐EN‐1015‐1012 e = 0,5 mm Betão

Reacção ao fogo M‐1 A‐23727‐1990 e = 0,5 mm Chapa de Aço Inerte ao fogo



LÃ MINERAL
Manta de Lã Mineral Natural com barreira de vapor

A Manta é um isolante termo‐acús�co de Lã Mineral com textura uniforme e que se apresenta sob a forma de 
rolos reves�dos numa das suas faces com uma barreira de vapor cons�tuída por um complexo de papel 
polie�leno. Os rolos são comprimidos e embalados, em todo o seu comprimento, com película de polie�leno 
termo‐retrác�l e posteriormente são pale�zados.

A Manta possui a Declaração de Desempenho de acordo com o Regulamento de Produtos a Construção, a 
marca de qualidade N de AENOR e o selo ACERMI, francês. Além disso, o cer�ficado EUCEB garante que 
Manta é um produto biossolúvel e não perigoso para a saúde, de acordo com a Direc�va Europeia 97/69 / CE. 
É ainda cer�ficada com o Rótulo Ecológico Tipo I (ISO 14024), Eurofins Gold pelas suas baixas emissões de 
compostos orgânicos voláteis e pela sua contribuição na Qualidade do Ar Interior dos edi�cios.

FICHA TÉCNICA
Anexo c)

Longitude (mm) 13.000 12.200

Largura (mm) 600 1.200

Espessura (mm) 80 80

Resistência Térmica (m²·K/W) 2,00 2,00

Caracterís�ca Símbolo Especificação Unidade Norma�va

Condu�vidade térmica λD 0,040 W/m∙K EN 12667

Tolerância da espessura T1  ‐5, excesso permi�do %/mm  EN 823

Reacção ao fogo ‐ Euroclase F ‐  EN 13501‐1

Resistência ao vapor de água Z ≥ 3 m²∙h∙Pa/mg EN 12086



facebook.com/stattusmodules

fento.pt/stattusmodules

twitter.com/stattusmodules

Stattus

Parque Industrial de Gême, lote F6

4730-180 Gême

Vila Verde, Portugal

+351 253 674 024

stattus@fento.pt

GPS:

41º40`16.64" N 8º25`48.96" W
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