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Sistemas de Arquitectura e Construção, Lda

3.40

projecto produção assemblagem montagem placagem

Projecto
Elaboramos o projecto 
de estabilidade 
essencial ao uso do 
LSF System B(A)ª.

Medições 
e orçamentos
Recebemos os seus 
projectos e fornecemos 
a melhor proposta.

Produção
Garantimos o melhor 
produto para a execução 
da sua obra.

Assemblagem
Dependendo das 
características da obra, 
o sistema poderá ser 
fornecido em per�s 
para assemblagem no 
local ou em painéis já 
assemblados.

Fornecimento 
de materiais
Garantimos as 
melhores marcas 
e materiais, 
ao melhor preço.

Instalação
Garantimos a 
qualidade de execução 
da sua obra.

Gestão de obra  
e �scalização
Planeamos todas as 
fases de obra desde a 
compatibilização dos 
projectos à execução.

Formação
Para garantir a maior 
qualidade e rapidez na 
aplicação do sistema, 
formamos equipas 
especializadas.

Quem somos
A URBIMAGEM - Sistemas de 
Arquitectura e Construção, Unip. 
Lda é uma empresa fornecedora 
de soluções globais e integradas 
de construção no LSF System B(A)ª, 
que actua nas áreas da concepção 
de projectos de arquitectura 
e engenharia, conversão de 
projectos para o sistema, medição, 
orçamentação, montagem, gestão 
de obra e �scalização.

O que fazemos
A URBIMAGEM tem a capacidade de 
oferecer a melhor solução adaptada 
às necessidades dos seus clientes. 
Os campos de aplicação das soluções 
construtivas desenvolvidas pela 
URBIMAGEM têm as mais variadas 
aplicações nomeadamente a habitação 
unifamiliar e multifamiliar, comércio, 
serviços, hotelaria, ensino, saúde, 
armazém, indústria e reabilitação.

O sistema
O processo LSF System B(A)ª 
adoptado pela URBIMAGEM e 
criado por B(A)ª Balthazar Aroso 
arquitectos, Lda difere dos restantes 
sistemas disponíveis no mercado na 
medida em que utiliza apenas um 
per�l para a concepção racional dos 
painéis, vigas e lajes que compõem 
a estrutura geral de um edifício. 
Para além disso, o LSF System B(A)ª 
é totalmente concebido em fábrica 
com o apoio dos mais avançados 
meios informáticos e tecnológicos, 
permitindo antever em projecto 
os problemas que geralmente se 
identi�cam durante a fase de obra. 
As vantagens do sistema são a 
facilidade de montagem, a rapidez 
de execução e a redução dos custos 
associados à estrutura.

+ H

hotelaria ensino

+

Construção a seco
Redução de desperdícios

Alta produtividade
Facilidade de montagem

Redução de prazos
Optimização de custos

Excelente desempenho térmico
Excelente desempenho acústico

Total �exibilidade 
na arquitectura


