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Na Starmodular construímos sonhos!

Somos especialistas em construção modular feita à medi-
da dos sonhos dos nossos clientes. Apostamos numa me-
todologia e produto diferenciador e inovador e que resulta 
na construção de edifícios eficientes, seguros, práticos e 
modernos idealizados e concebidos à medida dos seus 
projetos!

STARMODULAR
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O SEU SONHO, 
O NOSSO PROJETO DE VIDA!

MISSÃO

VALORES

VISÃO

As nossas equipas de engenheiros, arquitetos e designers focam-se na construção de edificios modulares com todo o 
conforto e segurança de um edifício comum podendo ser totalmente personalizados a seu gosto, construíndo ou adap-
tanto os modelos pré-projetados.

A nossa principal missão é satisfazer os nossos clientes, 
tornando os seus sonhos uma realidade, através da apre-
sentação de soluções inovadoras e parcerias sólidas.

Somos pela qualidade, pelo trabalho, pela confiança, pelo 
sucesso e conforto dos nossos clientes.

Ser uma referência na construção modular e conseguir de-
senvolver parcerias eficazes e de sucesso.
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Os contentores marítimos são caracterizados pela sua 
solidez. São construídos em aço corten, um tipo de aço  
anticorrosivo que é mais resistente que o tijolo ou betão, 
estruturado para transportar 30 toneladas e para supor-
tar com a carga de 7 contentores cheios (210 Ton). Os 
contentores medem cerca de 6x12metros e 2,5m de lar-
gura.

A construção de um edifício modular a partir de contento-
res oferece a possibilidade de personalizar a construção 
de acordo com as suas necessidades, caracteristicas do 
terreno e da região onde vai ser implantado. Pode ser re-
vestido em todos os tipos de materiais desde madeira, al-
venaria, capoto, pedra, metal, cortiça, etc...

Permite também que, de acordo com as suas necessida-
des, seja expandido e acrescentar área útil interior, ou que 
seja transportado para outro local.

Está provado que um edifício modular é mais eficiente em 
poupança de energia sendo o factor mais preponderante o 
isolamento da casa. 
Na construção da Starmodular a utilização de materiais 
ecológicos na sua construção é importante assim como 
a redução da utilização de recursos naturais na sua con-
ceção.
Estas incluem também uma pré-instalação para energias 
renováveis.

Os nossos edifícios modulares com contentores mariti-
mos têm uma garantia de 30 anos na estrutura. Nos reves-
timentos e materiais utilizados asseguramos uma garan-
tia igual à da construção dita tradicional.
As construções STARMODULAR têm um custo final 40% 
inferior à de uma casa de construção tradicional.

ROBUSTEZ FLEXIBILIDADE ECOLOGIA GARANTIA & PREÇO
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O  NOSSO NEGÓCIO
Se o seu sonho é ter um negócio e necessita de um 

espaço físico nós podemos ajudar...

Apresentamos a STARBOX, um produto da Starmodular 
que pretende apoiar investidores que têm a necessidade 
de criar um edifício, escritórios, quiosques, alojamentos, 
para a concretização do seu espaço. Tudo isto, e muito 
mais, é possível com as nossas soluções personalizadas 
que garantem que, dentro de cada contentor, terá tudo o 
que necessita para que o seu negócio possa prosperar!

STARBOX
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DIFERENTES MODALIDADES

VALOR DE CONSTRUÇÃO REDUZIDO

PERSONALIZÁVEL E AMOVÍVEL

MENOR TEMPO DE EXECUÇÃO

Para facilitar a sua aquisição,  pode optar por comprar a sua construção ou por arrendar o edificio por 
tempo indeterminado. Garantimos ainda a ajuda que necessita para arrancar o seu projeto, com solu-
ções de financiamento pensadas à medida do seu negócio. 

O valor dos edificíos modulares é consideravelmente mais reduzido que das construções, ditas, tradi-
cionais.

O construção modular permite-lhe idealizar um edificio totalmente personalizável, amovível e completa-
mente adaptado às necessidades do negócio. O facto de ser modular, permite adicionar mais modulos à 
medida que a sua empresa expande a sua atividade, ou necessite de mais espaço. 

Ao escolher a construção modular não precisa de tanto tempo nem tanta burocracia para concretizar o 
espaço fisico do seu negócio! As construções modulares possuem um tempo de execução considera-
velmente menor que  a construção tradicional.
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A CASA DOS SEUS SONHOS
A Construção Modular ainda está a dar os primeiros pas-
sos em Portugal, mas é já um sucesso nos países mais 
desenvolvidos do norte da Europa e nos EUA.

As casas modulares são um conceito inovador, que conse-
gue juntar design, dinâmica, rapidez e sustentabilidade. A 
reutilização de materiais é a opção certa para atingir estes 
objectivos, permitindo assim a criação de uma casa única, 
moderna, duradoura, segura e com custos bastante mais 
reduzidos face à construção convencional.

As nossas casas são personalizadas até ao último deta-
lhe sendo possível agregar módulos, escolher a função de 
cada espaço bem como escolher todos os materiais que 
compõem a sua casa de sonho.
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Zona Industrial de Belmonte, lt 7
6250-073 Belmonte

geral@starmodular.pt

www.starmodular.pt


