GHS PERMANENT HOME

Nós damos um
lar às pessoas.
Rápido. Seguro. Fácil.

GHS PERMANENT HOME

Melhoramos a qualidade de
vida das pessoas.
Rápido. Seguro. Fácil.
A GHS Permanent Homes oferece uma solução de moradia durável e orientada à sustentabilidade.
O sistema da casa é constituído de um molde de plástico de alta qualidade, o qual é preenchido
com concreto. É caracterizado pela montagem rápida e por uma longa durabilidade. Ao mesmo
tempo, preenche critérios relevantes de segurança. Não é adequado para a utilização privada, mas
se mostra adequado, devido a suas características, especialmente para a edificação de estabelecimentos públicos, como jardins de infância, escolas, edifícios comerciais, hospitais e sanitários públicos.
Essas soluções sistêmicas serão desenvolvidas, otimizadas e realizadas levando-se em conta as
exigências econômicas, geográficas e sociais. A manipulação eficiente e econômica dos recursos
disponíveis no local é parte integrante de nossa missão.

GHS PERMANENT HOME
A S S E N TA M E N T O N O P E R U

Assim se faz uma casa
GHS Permanent Home.
— FUNDAÇÃO
O solo é preparado e nivelado. Insere-se a
armadura de vigas de concreto. São instalados
os tubos sanitários e, depois, edifica-se uma
fundação de concreto.

— PAREDES
Os perfis de parede de PVC serão montados e ligados à
fundação. Com o auxílio de módulos pré-fabricados
provenientes da unidade de produção, a montagem
pode acontecer em um tempo muito curto. Para isso,
não serão necessárias máquinas de elevação. Os perfis
de parede serão, então, preenchidos com concreto com uma bomba de concreto ou manualmente, com
baldes. Obtém-se, assim, uma casa maciça.

— TELHADO, JANELAS, PORTAS
A armação do telhado, de madeira ou de metal, será
instalada e coberta com painéis de telhado GHS ou
com materiais disponíveis no local, como, p.ex., tijolos.
Pode-se adaptar sem quaisquer problemas um
telhado conveniente à cultura e ao local da instalação.
Por fim, as portas e as janelas serão instaladas nos
caixilhos fornecidos para esta finalidade.

— ACABAMENTO
O acabamento se dará conforme solicitações individuais.
Sanitários serão instalados, os azulejos e pavimentos
serão fixados. O revestimento de PVC pode ser deixado
sem nenhum tratamento, mas também pode ser pintado
ou engessado, conforme a preferência. Por fim, serão
conectados os dispositivos e a iluminação e os móveis
serão dispostos – tudo pronto para a mudança.

Material com o
qual você pode
construir.

PVC - O FUTURO EM MORADIAS SOCIAIS.
Para a casa GHS Permanent Home, será utilizado exclusivamente PVC
rígido, sem plastificante. Os estabilizadores garantem a estabilidade
térmica do PVC e protegem o produto contra alterações devido ao calor,
aos raios UV e à água salgada ou à maresia em regiões costeiras.

80 mm de espessura da parede

Caixilhos das janelas

As paredes são
cimentadas com concreto

As vantagens
de nosso
sistema.

	MONTAGEM RÁPIDA E AJUSTE INDIVIDUAL
	A GHS desenvolveu um dos sistemas de parede com concreto e plástico mais
inovadores do mercado. Conectores inovadores e um sistema modular bem
pensado garantem uma montagem simples e rápida das casas. Isso possibilita
a montagem completa de uma casa para uma família dentro de uma semana.
	LIVRE DE MANUTENÇÃO, DURADOURA, ROBUSTA
	As paredes de concreto e plástico formam tanto as fachadas internas
quanto as externas da casa. As superfícies são lisas, fáceis de limpar e
não precisam de nenhuma camada de tinta extra ou reboco. O núcleo de
concreto é, assim, permanentemente protegido contra a umidade. Isso
possibilita a estética atraente, um alto padrão de higiene e, por conseguinte,
resistência durante décadas.
	RESISTÊNCIA CONTRA TERREMOTOS, FURACÕES, TIROS E CHAMAS
	A combinação da fundação de concreto e paredes de concreto e aço com a
superfície elástica de plástico e escoras integradas para telhados garante a
mais alta estabilidade. A casa GHS Permanent Home resiste ao vento com
a intensidade de um furacão e mesmo a fortes terremotos. É mais de 70%
constituída de concreto não inflamável. O invólucro de PVC é, em oposição à
madeira e a diversos outros materiais de construção, auto-extinguível, não
ficando em chamas em caso de incêndio, mas sim derretendo.

Nós consideramos inteligentes e orientados
para o futuro projetos que associem a compatibilidade social com tecnologias inovadoras e
excelente rendimento.
A L E X A N D E R K H I N A S T,
M A N AG I N G D I R E C TO R
H A R A L D R AT H ,
M A N AG I N G PA RT N E R

O QUE NOS MOTIVA
Percorrer novos caminhos na área de habitação social
e infraestrutura. Do desenvolvimento à execução eficiente.
O QUE NÓS DEFENDEMOS
Nós damos às pessoas um lar e garantimos segurança,
valor agregado e sustentabilidade.
NO QUE ACREDITAMOS
No sucesso comum atravessando todas as fronteiras –
nós contribuímos para tornar o mundo um lugar melhor.

GHS Global Housing Solutions é um empreiteiro geral e está entre os
líderes de mercado na área de construções modulares permanentes.
Nós defendemos o planejamento eficiente, a assistência abrangente
e serviços confiáveis.

ÁUSTRIA / CENTRAIS

INTERNACIONAL

GHS GmbH
Global Housing Solutions
Voitsdorferstraße 8
4551 Ried/Traunkreis, Áustria

GHS Brasil Ltda.
Rua Ministro Calógeras, 1381
Quarto 02, Anita Garibaldi, Joinville
Santa Catarina, CEP 89202-005, Brasil
office-bra@ghs-housing.com

Tel +43 (0) 7588/200 88-0
Fax +43 (0) 7588/200 88-1
office@ghs-housing.com

www.ghs-housing.com

GHS México
Paseos del Bosque 201 CS 16
Col. Paseos del Bosque
C.P. 53297, Naucalpan
Estado de México, México
office-mex@ghs-housing.com

GHS – África do Sul (PTY)LTD
300 Acacia Road, Darrenwood
Randburg 2194, África do Sul
office-zaf@ghs-housing.com

