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Sobre Nós
   A Ecco Prax Construções Modulares é uma empresa que atua no

segmento de construções industrializadas "off-site", com tecnologia e

inovação na fabricação de seus produtos.

   Com experiência no ramo de construção e incorporação o Grupo Prax

buscou por atender as necessidades do mercado.

   A empresa optou por desenvolver um sistema próprio de fabricação,

tendo um controle total da cadeia de produção, o que garante qualidade e

rapidez nos produtos e atendimento ao cliente.

    As nossas construções são entregues prontas para utilização, com toda

parte elétrica, hidráulica, revestimentos, cobertura, esquadrias e louças.

Tudo isso em tempo recorde e com redução de grande volume de trabalho

"on-site".





  Projetos desenvolvidos para realizar seu sonho de ter uma

casa aconchegante.



   Uma versatilidade incrível de acabamentos para

proporcionar conforto, para você.



 

 Opção para acomodar toda a família, de forma elegante e

confortável.



 



 



 



Vantagens e Benefícios
da Construção Modular Ecco Prax

Alta Velocidade de Produção (Off-site)

Um conjunto de métodos, planejamento      e

logística industrial, que geram produtos

uniformes com alta produtividade e baixo

consumo de mão de obra. 

   Os componentes e módulos são produzidos na

indústria "off-site", em uma linha de montagem

em operação contínua, automatizando e

mecanizando tarefas repetitivas, semelhante à

montagem automotiva. Resultando em uma

redução aproximada de 40% do tempo de

execução comparado às obras convencionais. 

Qualidade e Durabilidade

A maior característica dos módulos Ecco Prax é

a DURABILIDADE, todos os materiais utilizados

passam por um rigoroso teste de qualidade e

resistência antes de serem aplicados no produto. 

  Por serem produzidos “off-site” em um

processo industrializado, reduz drasticamente

retrabalhos e erros de fabricação. Assim

garantindo a entrega de um produto de alto

padrão.

Intercambiabilidade

A facilidade de montar e desmontar os módulos

Ecco Prax e de remontá-los em outro local, abre

ampla perspectiva no mercado imobiliário.

   As edificações modulares podem ser utilizadas,

portanto, como edifícios temporários ou

portáteis.

Segurança e Agilidade na Instalação

As construções Ecco Prax são transportadas

para o local da obra em módulos, para que a

montagem aconteça de forma rápida, limpa e

conforme o planejamento. 



Tecnologia e Inovação
A Ecco Prax possui uma indústria com ampla

estrutura, máquinas e laboratório. Buscando

sempre novas tecnologias para criação de

sistemas produtivos, mais ágeis e sustentáveis.     

 Comprometida sempre com o aumento

contínuo de capacidade produtiva, qualidade e

design dos seus produtos, trazendo para seus

clientes soluções cada vez mais modernas e

inteligentes.

Organização no Canteiro de Obras

Por serem produtos fabricados na indústria,

dispensam a necessidade de um grande fluxo de

caminhões e veículos transitando pelo terreno,

não geram resíduos, eliminam o barulho

mantendo a organização e limpeza do terreno. 

Versatilidade
A construção modular Ecco Prax permite que

através de um chassi padrão, possam ser

escolhidas dimensões que se adéquem a sua

necessidade (dimensões máximas 10,0 X 3,20 m),

assim como revestimentos aberturas e outros.

Permitindo personalizar e adequar o produto a

sua necessidade. 

 *(Consultar vendedor para auxiliar na

personalização do projeto).

Maior Vida Útil e Menor Custo de
Manutenção 

Por trás de uma estrutura moderna e de fino

acabamento, existe um chassi extremamente

sólido e rígido. Os módulos são totalmente

impermeáveis, e muito mais resistentes às

adversidades climáticas. Redução de Atrasos e Contratempo

Por serem produzidos na indústria, e a

montagem dos módulos no local da obra ser

muito mais rápida, o risco de atraso devido às

condições climáticas e outros diversos motivos

são reduzidos.



Sustentabilidade

     A Ecco Prax foi criada com o intuito de trazer novas soluções para o mercado da

construção civil, através de meios sustentáveis.

    Todo o material utilizado na construção dos módulos é 100% reciclável, e a água

utilizada nos escritórios, banheiros e limpeza, é coletada da chuva, através de

cisternas. A indústria não utiliza água em seus processos de fabricação. 

    Os painéis escolhidos para construção dos módulos, utilizam na sua fabricação 50

garrafas pets por metro quadrado retiradas diretamente do oceano, esses painéis

térmicos resultam em uma economia de energia de até 70% com equipamentos de

climatização. 

    Os materiais são projetados e dimensionados para utilização específica ao nosso

produto, assim reduzindo drasticamente a quantidade de resíduos e sobras de

materiais. 

    A empresa está sempre buscando melhorias contínuas, como geração de energia

alternativa para a indústria, aumentando cada vez mais nossa eficiência energética. 





Informações Técnicas
Características

Piso em painel master board, com suporte de até 500 kg/m² e ampla possibilidade

de revestimentos;

Fechamento de paredes e teto em painel térmico ou madeira tratada. 

Cobertura no estilo platibanda, com telha de aluzinco. Cada módulo tem sua

cobertura independente, facilitando a sua ampliação ou relocação;

Estrutura em aço de alta resistência e durabilidade;

Instalações elétricas, hidrossanitárias e de comunicação conforme sua

necessidade, saindo pronto para utilização de dentro da indústria;

Louças, metais e esquadrias são outros itens que podem ser entregues e

instaladas conforme suas necessidades;
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