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GHS

O sistema Geo House é um metodo construtivo para a realização 
de casas economicas e eficientes, de varias medidas

construção 
veloz

A simplicidade do material 

permite de realizar casa em 

maneira veloz e eficiente entre un 

determinado periodo

elevada 
produtividade

O SISTEMA GHS, 
graças a sua tecnologia 

avansada, permite de 

construir un numero elevado 

de casa em breve tempo

facil de 
instalar

Graças a modularidade e 

praticidade de instalação do 

sistema, o trabalho fica mais 

simples e veloz mesmo para 

pessoas não qualificadas

sistema 
completo

Com o SISTEMA 

GHS é possivel a realizar casas 

personalizadas de acordo com as 

necessidades de cada familia

redução dos 
custos 

Graças a velocidade de 

construção e a possibilidade 

de reutuilzar o sistema, os custos si 

reduzem em maneira notavel

casa
segura

Graças a construção de 

uma fundação ventilada, a vossa 

casa é mais sam e mais segura

SISTEMA EFICIENTE PARA  
CASAS ECONOMICAS

www.geoplast.it
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GHS | TIPOS DE CASA

A modularidade do sistema permete a criação de qualquer tipo de casa, sobre  
medida de acordo com necessidades especificas

TIPOS DE
CASAS

ALGUMAS DAS NOSSAS
OFERTAS

50

100

80

120

metros quadrados

metros quadrados

metros quadrados

metros quadrados

2 quartos de dormir
1 banheiro

3 quartos de dormir
2 banheiros

3 quartos de dormir
1 banheiro

4 quartos de dormir
2 banheiros

www.geoplast.it
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Varanda (area de relax) 5 m2

Sala + cozinha (sala e sala de jantar) 21 m2

Quarto de dormir (singulo/duplo) 8 m2

Quarto de dormir (duplo) 9 m2

Banheiro (chuveiro + pia + privada) 3 m2

GHS

50 m2

As casas de 50 m2 são per-
quenas mas ao mesmo 
tempo confortaveis e es-
paço necessario para uma 
familia de 3/4 pessoas. Vem 

realizada tambem uma var-
anda pequena que pode ser 
utilizada como area recrea-
tiva ou para um posssivel 
ampliamento da casa

VARANDA
5 m2

QUARTO DE 
DORMIR

8 m2

QUARTO DE 
DORMIR

9 m2

BANHEIRO
3 m2

Pequena mas
bem organizada

composição
casa de 50 m2

SALA
+

COZINHA
21 m2

www.geoplast.it
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GHS | 50 M2

GEOPLAST S.p.A.
Via Martiri della Libertà 7/8 - 35010 Grantorto (PD) - ITALIA

www.geoplast.it - export@geoplast.it

PADRÃO
Dotação de base da casa

OPCIONAL
Dotação sobre medida com ordenação

SUPORTE PORTAS E JANELAS

/porta de entrada 100 x 210 cm No.1

/portas internas 90 x  210 cm No.3

/janelas 120 x 120 cm No.4

/janelas 60 x 60 cm No.1

SISTEMA FOTOVOLTAICO

/3 kW -

/6 kW No.3

SISTEMA HIDRÁULICO

/conexão hídrica No.5

/eliminação águas escuras No.1

/eliminação águas brancas  No.2

/caldeira No.1

/movel pia com espelho No.1

/bagneiro com chuveiro No.1

/tubo do chuveiro No.1

/box chuveiro em vidro No.1

SISTEMA ELETRICO

/ponto luz No.5

/interruptor No.5

/tomadas No.9

SISTEMA TV

/terminais e antenas -

OUTRO

/rede contra pernelongo -

DRENAGEM

/tubulação água brancas No.1

/tubulação água escuras No.1

PISOS

/banheiro com grés -

/pavimento com grés -

ACABAMENTO

/cor interna branca

/cor externa clara

/pavimento de concreto liso -

COBERTURA

/paineis isolantes -

/calha No.2

/tubos de evacução No.2

Interrupitor

Ponto luz

Tomada

Caldeira

Evacuação água escuras

Evacuação água brancas

Tubo de descarga

Tubulação de água
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Varanda (area relax) 6 m2

Sala + cozinha (sala e sala de jantar) 24m2

Quarto de dormir (singulo) 9 m2

Quarto de dormir (duplo) 14 m2

Quarto de dormir (doppia) 15m2

Banheiro (chuveiro + pia + privada) 5 m2

GHS

80 m2

O equilibrio entre tamanho 
dos quartos e abitantes é 
perfeito. Essa casa de 80 m2 

foi construida para 5 pes-
soas, tem uma sala de estar 

ampla e um banheiro com 
todo o necessario. A var-
anda é uma area a mais que 
pode ser utilizada como o 
cliente preferir.

VARANDA
6 m2

QUARTO DE
DORMIR

15 m2

QUARTO DE
DORMIR

14 m2

BANHEIRO
5 m2

QUARTO DE 
DORMIR

9 m2

A casa 
ideal

composição
casa de 80 m2

SALA
+

COZINHA
24 m2

www.geoplast.it
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GHS | 80 M2

GEOPLAST S.p.A.
Via Martiri della Libertà 7/8 - 35010 Grantorto (PD) - ITALIA

www.geoplast.it - export@geoplast.it

SISTEMA HIDRÁULICO

/conexão hídrica No.6

/eliminação águas escuras No.1

/eliminação águas brancas No.2

/caldeira No.1

/movel pia com espelho No.1

/banheiro com chuveiro externo No.1

/bidet No.1

/box chuveiro em vidro No.1

OPCIONAL
Dotação sobre medida com ordenação

SISTEMA FOTOVOLTAICO

/3 kW -

/6 kW -

SISTEMA TV

/terminais e antenas -

OUTRO

/rede contra pernelongo -

DRENAGEM

/tubulação água brancas -

/tubulação água escuras -

PISOS

/banheiro com grés -

/pavimento com grés -

PADRÃO
Dotação de base da casa

SUPORTE PORTAS E JANELAS

/porta de entrada 100 x 210 cm No.1

/portas internas 90 x  210 cm No.4

/janelas 120 x 120 cm No.5

/janelas 60 x 60 cm No.1

SISTEMA ELETRICO

/ponto luz No.6

/interruptor No.6

/tomadas No.12

ACABAMENTO

/cor interna branca

/cor externa clara

/pavimento de concreto liso -

COBERTURA

/paineis isolantes -

/calha No.2

/tubos de evacução No.2

Interrupitor

Ponto luz

Tomada

Caldeira

Evacuação água escuras

Evacuação água brancas

Tubo de descarga

Tubulação de água
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Varanda (area relax) 6 m2

Sala (sala) 17m2

Cozinha (sala de jantar) 12 m2

Quarto de dormir (duplo) 14 m2  

Quarto de dormir (duplo) 14 m2

Quarto de dormir (duplo) 15m2

Banheiro (chuveiro+pia+privada) 5 m2

Banheiro (chuveiro+pia+privada) 5 m2

GHS

100 m2

Aqui o tamanho da casa 
começa a se ampliar. Uma 
casa de 100 m2 pode opedar 
até 6 pessoas e a cozinha é 
separada da sala, criando 
duas areas abitaveis. Tem 
dois banheiros: o primeiro 

para o quarto princicpal com 
todo para as necessidades 
principais, enquanto o seg-
undo é para o uso comum e 
por isso é completo de todo 
o necessario para garantir o 
comforto e eficiencia.

VARANDA
6 m2

QUARTO DE
DORMIR

14 m2

QUARTO DE
DORMIR

14 m2

BANHEIRO
5 m2

BANHEIRO
5 m2

QUARTO DE
DORMIR

15 m2

Cozinha e sala 
separadas

composição
casa de 100 m2

SALA
17 m2

COZINHA
12 m2

www.geoplast.it
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GHS | 100 M2

GEOPLAST S.p.A.
Via Martiri della Libertà 7/8 - 35010 Grantorto (PD) - ITALIA

www.geoplast.it - export@geoplast.it

OPCIONAL
Dotação sobre medida com ordenação

SISTEMA FOTOVOLTAICO

/3 kW -

/6 kW No.3

SISTEMA TV

/terminais e antenas -

OUTRO

/rede contra pernelongo -

DRENAGEM

/tubulação água brancas No.1

/tubulação água escuras No.1

PISOS

/banheiro com grés -

/pavimento com grés -

SISTEMA HIDRÁULICO

/conexão hídrica No.10

/eliminação águas escuras No.2

/eliminação águas brancas No.3

/caldeira No.1

/movel pia com espelho No.2

/banheiro com chuveiro externo No.2

/bidet No.2

/box chuveiro em vidro No.2

PADRÃO
Dotação de base da casa

SUPORTE PORTAS E JANELAS

/porta de entrada 100 x 210 cm No.1

/portas internas 90 x  210 cm No.5

/janelas 120 x 120 cm No.6

/janelas 60 x 60 cm No.2

SISTEMA ELETRICO

/ponto luz No.7

/interruptor No.7

/tomadas No.14

ACABAMENTO

/cor interna branca

/cor externa clara

/pavimento de concreto liso -

COBERTURA

/paineis isolantes -

/calha No.2

/tubos de evacuação No.2

Interrupitor

Ponto luz

Tomada

Caldeira

Evacuação água escuras

Evacuação água brancas

Tubo de descarga

Tubulação de água

09



Varanda (area relax) 7 m2

Sala + cozinha (sala e sala de jantar) 28 m2

Quarto de dormir (duplo) 15 m2

Quarto de dormir (duplo) 16 m2

Quarto de dormir (duplo) 17m2

Quarto de dormir (duplo) 17m2

Banheiro (chuveiro + pia + privada) 6 m2

Banheiro (chuveiro + pia + privada) 7 m2

GHS

120 m2

Essa casa de 120 m2 foi 
progetada para familias 
grandes. Tem muitos quar-
tos e salas pequenas, que 
podem ser ampliadas des-

frutando a varanda. Essa 
casa é alem disso dotada de 
dois banheiros para o uso 
comum com todo conforto 
desejado.

VARANDA
7 m2

SALA
19 m2

QUARTO DE
DORMIR

17 m2

QUARTO DE
DORMIR

17 m2

QUARTO DE
DORMIR

15 m2

QUARTO DE
DORMIR

16 m2

BANEHIRO
7 m2

BANHEIRO
6 m2

Adapta a
grandes familias

composição
casa de 120 m2

COZINHA
9 m2

www.geoplast.it
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GHS | 120 M2

GEOPLAST S.p.A.
Via Martiri della Libertà 7/8 - 35010 Grantorto (PD) - ITALIA

www.geoplast.it - export@geoplast.it

OPCIONAL
Dotação sobre medida com ordenação

SISTEMA FOTOVOLTAICO

/3 kW -

/6 kW No.3

SISTEMA TV

/terminais e antenas -

OUTRO

/rede contra pernelongo -

DRENAGEM

/tubulação água brancas No.1

/tubulação água escuras No.1

PISOS

/banheiro com grés -

/pavimento com grés -

SISTEMA HIDRÁULICO

/conexão hídrica No.5

/eliminação águas escuras No.1

/eliminação águas brancas No.2

/caldeira No.1

/movel pia com espelho No.1

/banheiro com chuveiro externo No.1

/bidet No.1

/box chuveiro em vidro No.2

PADRÃO
Dotação de base da casa

SUPORTE PORTAS E JANELAS

/porta de entrada 100 x 210 cm No.1

/portas internas 90 x  210 cm No.3

/janelas 120 x 120 cm No.4

/janelas 60 x 60 cm No.1

SISTEMA ELETRICO

/ponto luz No.5

/interruptor No.5

/tomadas No.9

ACABAMENTO

/cor interna branca

/cor externa clara

/pavimento de concreto liso -

COBERTURA

/paineis isolantes -

/calha No.2

/tubos de evacuação No.2

Interrupitor

Ponto luz

Tomada

Caldeira

Evacuação água escuras

Evacuação água brancas

Tubo de descarga

Tubulação de água
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modular

As devem somente serem 
colocadas uma ao lado da 

outra para formas a base para 
o jato da fundação ventilada

Sistema modular fixo para a relização de fundações ventiladas utilizadas como 
barreira fisica entre o solo e edificio

SISTEMA MODULAR
DE FONDAÇÃO

veloz

O SISTEMA MODULO 
permite a realziação  

completa das fundações em 
apenas 7 horas

leve

Sendo uma forma em plastica, 
é mais leve e pode ser 

transportada manualmente 
sem o utilizo de guindastes e 

meios mecanicos

umididade do 
terreno

O destaque do terreno 
permite de eliminar a 

umidade que sobe do terreno 
que geralmente passa atravez 

do pavimento

monolitico

Com GEOBLOCK é 
possivel realizar uma 

fundação monolitica com 
exelentes caracteristicas técnicas 

salubre

A realização de uma 
fundação ventilada 

deixa a tua casa mais salubre 
e segura

GHS

www.geoplast.it
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TEMPO DE INSTALAÇÃO 
SEGURO E VELOZ

GHS | INSTALAÇÃO DO SISTEMA MODULO

DESENHO FUNDAÇÃO
E COMPACTAÇÃO SOLO

JATO UNICO DA FUNDAÇÃO 
VENTILADA E VIGAS DE 
FUNDAÇÃO

ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS 
FORMAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO 
E ARMADURA

FUNDAÇÃO COMPLETADA

INSTALAÇÃO DO SISTEMA MODU-
LO E DA REDE DE ARMADURA

RESULTADO FINAL - GEOHOUSE

www.geoplast.it

REALIZADO EM

SETE HORAS
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GHS

veloz

 Leve e facil de 
montar, pode ser montado 

por uma pessoa so

O unico sistema de formas reutilizavel, modular e leve para a 
realzação  de muros em concreto

reutilizo

 GEOPANEL é 

economico enquanto 

reutilizave mais de100 
vezes com uma adequada 

manutenção e seguindo 

um utilizo correto

desmontar

 O concreto não adere 
ao plastico permitindo assim 
de desmotar em modo facil e 
manutenção veloz sem o uso 
de um detergente especifico, 

mas com simples água 

modular

 Todos os 
elementos tem altura 

padrão de 60 cm e vem 
montado so os elementos 

necessarios para a obra

armazenar

 GEOPANEL 
pode ser desmontado 

completamente e 
armazenado mesmo em 

lugares umidos

leve

Com um peso 

maximo de 11 kg, GEOPANEL 
pode ser transportado 

rapidamente sem utilizo 

de guindastes ou meios 

mecanicos

www.geoplast.it

SISTEMA GEOPANEL 
FORMA PARA MUROS
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GHS | INSTALAÇÃO DE GEOPANEL 

www.geoplast.it

TEMPO DI REALIZAÇÃO
MUROS EM CONCRETO

MONTAGEM DOS PAINÉIS

JATO DO CONCRETO

FIXAR NO TERRENO

DESMONTAR COMPLETAMENTE

ESCORAMENTO ANTES DE COLO-
CAR EM PRUMO

RESULTADO FINAL

REALIZADO EM

QUATRO DIAS

015
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GHS

CASA TERMINADA
EM 7 DIAS

REALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO

JATO DE CONCRETO DOS MUROS

MONTAGEM DAS FORMAS DOS MUROS

DESMONTAGEM DAS FORMAS DOS MUROS

INSTALAÇÃO DO TETO

7h 

terreno / armadura / instalaçãp de 
MODULO / rede soldada superior 
/ jato do concreto

montagem de GEOPANEL / arma- 
dura dos muros, fixagem e esco-
ramento, realização aberturas das 
portas e janelas

jato do concreto para os muros / 
vibrado

desmontar as formas dos muros 
GEOPANEL/ limpeza com água e 
armazenamento

instalação do teto / instalação das 
portas e das janelas

*tempo previsto para um time de 6 operadores
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GHS | VANTAGENS DE DRENING

SISTEMA DE EVACUAÇÃO ÁGUA
DRENING

dispersão

A superficie de 
DRENING é mais permeavel 

em comparação com a  
tubulação micro furada, 

garantindo uma dispersão 
mais uniforme no terreno

Sistema modular resistente para a realização de tanques de drenagem com 
capacidade de acumulação elevada

resistencia

DRENING é menos sugeito 
a problemas de obstrução, 

isso garante uma eficiencia 
maior ao longo do tempo

inspeção

DRENING é facil de 
limpar e inspecionar

sustentavel

DRENING é um sistema a 
baixo impacto ambiental e 

alto nivel de conforto

escavar

DRENING permite de 
reduzir a profundedade da 

escavação até 50%.
Isso garante uma instalação 

mais compacta para as 
superficies pequenas

ventilação

A sessão ampla de 
DRENING permite uma otima 

circolação do ar do esterno, em 
modo que o processo biologico 
de depuração seja mais rapido 
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GHS

www.geoplast.it

VARANDA
6 m2

QUARTO DE 
DORMIR

15 m2

QUARTO DE 
DORMIR

14 m2

BANHEIRO
5 m2

QUARTO DE 
DORMIR

9 m2

SALA
+

COZINHA
24 m2

VARANDA
6 m2

QUARTO DE 
DORMIR

15 m2

QUARTO DE DE 
DORMIR

14 m2

BANHEIRO
5 m2

QUARTO DE 
DORMIR

9 m2

SALA
+

COZINHA
24 m2

DRENING REFLUE

IMHOFF TANK

ÁGUAS RESIDUAS
DRENING

LEGENDA

Recolhimento água da 
chuva através das calhas1

Biofiltração dos residuos 
sedimentado5

1 1

2

3

4

3

4
5

6

7

Eleminação da água escura 
no tanque biologico

3

Eliminação da água branca 
no tanque biologico4

Canalização água chuva 
através DRENING2 Canalização água 

purificada com DRENING
6

DRENING

CAP

120 x 80 x 40

HDPE

11

310

2.800

120 x 80 x 230

40

medidas reais  (cm)

material

peso (kg)

capacidade acumulação (l) 

superficie de infiltração (cm2)

medidas embalagem (cm) 

n° elementos por pilha

medidas reais  (cm)

material

peso (kg)

medidas embalagens (cm) 

n° elementos pro pilha

70 x 40

HDPE

1.810

de  acordo com a 

necessidade

120 cm

8
0

 c
m

Drenagem água 
purificada atraves do 
sistema DRENING

7
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GHS | TANQUE BIOLOGICO

ÁGUAS RESIDUAS
DRENING

DRENING pode ser usado 
para evacuar a água residua 
domestica através da sub-
irrigação; é de toda forma 
necessario prever um prec-
edente processo de dep-
uração (através de tanques 
Imhoff). Essa é a solução 
ideal para as areas residen-
ciais não colegadas com a 
rede de esgoto. Graças as 
fissuras na sua ampla su-
perficie, DRENING garante 

uma eficiente e veloz disper-
ção no terreno. Alem disso é 
possivel instalar canais de 
ventilação para previnir a 
formação de mal odores e 
restituir ao ambiente uma 
água mais limpa e pura. 
DRENING é facil de limpar e 
a manutenção é mais prat-
ica em comparação com a 
tubulaçao micro furada uti-
lizada tradicionalmente.

Evacuação águas residuas domesticas 
no respeito do ambiente

LEGENDA

3

4
5

1

2

Tanque biologico Infiltração

DRENING

Ventilação Escavação

1 4

3

2 5
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