REMODELAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR

■

Designação

Remodelação de Moradia Unifamiliar
■

Função

Habitação
■

Localização

Vale Covo, Carvoeiro - Lagoa, Algarve
■

Data conclusão da obra

Gabinete Projectista
CORE ARCHITECTS
Almancil
Telefone +351 289 147 361
E-mail geral@core-architects.com
Site www.core-architects.com
Contacto Arqª Anabela Polido Macieira

2016

Este projecto consistiu na remodelação de uma moradia unifamiliar tradicional para uma com certificado Zen Homes®
para tal foram consideradas diversas alterações, por forma a que o cliente conseguisse um ambiente, calmo, acolhedor
e sustentável.
O terraço deu origem a um primeiro andar, onde foi construído uma suite com WC, vestiário e uma zona de relaxamento
com uma pequena coberturaajardinada. Todos os móveis e portas interiores foram projectados e desenvolvidos ao
gosto do cliente.
As paredes que anteriormente eram de construção tradicional e apenas pintadas, foram isoladas pelo exterior com 10
cm de EPS e rebocadas nointerior a barro, com sistema de aquecimento integrado nas paredes debarro, por forma a
garantir que a humidade dentro de casa seja de aproximadamente 70% (o ideal para o Verão e para o Inverno).
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Foi instalado um sistema solar que permite aquecer a piscina de Inverno, eas águas domésticas tanto como as do
aquecimento, as áreas dos terraços envolventes foram aumentadas com sistema de corrimãos em vidro, permitindo a
vista sobre o mar. Depois da remodelação a moradia ficou com certificado energético A+, e reduziu o seu consumo em
80%, mesmo sendo ampliada por mais um piso.

Marca registada Zen Homes®
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A CORE Architects, está vocacionada para a elaboração de
projectos dearquitectura, engenharia, arquitectura paisagística
e de decoração de interiores.
A nossa paixão, e o que nos distingue, é que os nossos projectos
são sempre personalizados e com alma, com base numa
arquitectura sustentável, os espaços são criados por forma a
transmitir felicidade e harmonia, utilizando materiais de
construção naturais e saudáveis, respeitando o ambiente, a
localização e todo o seu meio envolvente.
A equipa CORE Architects, está sempre em constante
actualização e pesquisa, por forma a combinar nos seus
projectos o que existe de novo em cada cultura, cores, tradições,
etc.
A nossa construção é projectada, de forma a obter sempre o
certificado Zen Homes®.
Este certificado garante ao cliente uma casa com certificado
energético A+,composto por cobertura ajardinada, alto
desempenho a nível do isolamento,vidros triplos, com utilização
de recursos sustentáveis para o aquecimento de águas
domésticas, os sombreamentos são especificamente calculados

consoante a orientação da casa e de um estudo bio-climático.
No final,
obtemos moradias auto-suficientes, sendo que, não é
necessário a utilizaçãode ar condicionado, nem mesmo no
Algarve.
A combinação da utilização dos materiais e recursos, criam nas
Zen Homes, um ambiente equilibrado e com baixos custos de
manutenção e de despesas correntes.
Projectos em Carteira:
- Passive House Loulé, Algarve
- Remodelação de Moradia Vale do Lobo, Algarve
- Moradia Unifamiliar Tavira, Algarve
- Remodelação Moradia Unifamiliar Zona Histórica de Loulé,
Algarve
- Moradia Unifamiliar Vila do Bispo, Algarve
- Moradia Unifamiliar Estoi, Algarve
- Turismo Rural Silves, Algarve
- Entre outros
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