*

* NÓS IMAGINAMOS SUA CASA

ARE YOU PASSIONATE ?

*

ESTÁ APAIXONADO ?

*

MIHO - Modern and Innovating Houses
E se pretender comprar uma casa?
Não concorda que este é um dos
maiores investimentos que muitas
pessoas fazem durante a vida?
É evidente que a localização do imóvel,
as dimensões ou a divisão dos espaços
são assuntos importantes. Mas, não é
verdade que a segurança estrutural e
o conforto térmico e acústico deveriam
ser os principais motivos de reflexão?
Estes são os aspectos relativos à vida
e saúde daqueles que habitarão a casa
durante anos.
Outros aspectos envolvem a qualidade
de vida dos ocupantes, entre os quais
a amplitude das áreas habitáveis,
a durabilidade dos materiais, a
possibilidade de mudar facilmente
a configuração dos espaços e
a facilidade de manutenção ou
reparação de equipamentos ao longo
do tempo.
A MIHO tem a seu favor o facto de
estar ligada à Perfisa, uma empresa
de referência no que respeita a
estruturas e materiais de construção.
Esse conhecimento e experiência, são
agora a base de uma nova área de
negócio, oferecendo modelos de casas
de alta qualidade em LSF (light steel
framing).
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PARA TODA A VIDA

SIMPLES

VANTAJOSA

A casa é a nossa vida. A nossa casa
é parte de nós, é onde vivemos,
vivendo connosco, partilhando cada
momento, cada emoção, refletindo
aquilo que somos, que gostamos
e precisamos. Tal como numa
profissão ou num(a) companheiro(a),
procuramos numa casa, a nossa
casa, algo para onde olhemos e nos
consigamos reconhecer, com a qual
nos consigamos identificar e onde
possamos ser felizes.

Perguntarão: Para tal, nada melhor
do que ser eu a imaginar essa casa,
desenhá-la e construí-la passo a
passo.
Perguntamos nós: Até que ponto
vale a pena essa procura se nós
lhe conseguimos apresentar uma
panóplia de casas onde, pensando
nas sua diferentes características,
com certeza estará aquela que
preenche os seus sonhos e
preencherá a sua vida?!

O que temos para lhe apresentar
é um sistema construtivo que tira
partido dos materiais tecnicamente
mais evoluídos, das marcas mais
conceituadas e que resulta numa
habitação que, aparentemente
é igual a qualquer outra, mas
que possui vantagens que visam
essencialmente garantir a
segurança, o conforto, a saúde o
valor financeiro e a qualidade de
vida dos seus habitantes.

FIÁVEL

SEGURA

PRONTA EM 6 MESES

Trata-se do método usado para
a construção das habitações
residenciais. Em países como os
Estados Unidos, o Canadá, a Coreia
do Sul, o Japão, o Reino Unido e
nos países do Norte da Europa, as
pessoas estão verdadeiramente
preocupadas tanto com a segurança
estrutural das suas casas como
com o conforto interior delas.

Esta construção anti-sísmica, sem
utilizar cimento ou tijolo, utiliza uma
estrutura constituída por centenas
de peças pré-testadas em aço
galvanizado, interligadas entre si por
milhares de parafusos, constituindo
um conjunto semelhante a um
esqueleto metálico mas que, depois
de revestido, é rigorosamente igual a
qualquer outra habitação no mercado.

A rapidez permitida com este tipo de
construção faz com que o proprietário
MIHO esteja a habitar a sua casa de
sonho em apenas 6 meses.
Queremos apenas oferecer-lhe
o melhor garantindo a sua total
satisfação com uma casa adequada
a si, perfeitamente acabada e pronta
a encher de vida, de ambientes e
emoções.
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PERSPECTIVA 1

PISO 0

PISO 1

T1 - T3

we
imagine your

passionate
home

ÁREA TOTAL
DE CONSTRUÇÃO

T1.80,3 - T3.105 m2
MIMIC ONE
Um T1 que facilmente transforma-se num T3.
Um jardim resguardado convida a entrar... Somos recebidos num espaço
cheio de luz, proveniente do grande envidraçado voltado para o pátio e da
luz do piso superior, que desce pelos pés direitos duplos. Damos ênfase
aos espaços mais sociais da casa: A sala e a cozinha. Aqui, uma ilha
convida ao ato social. Cozinha e sala num só, num espaço fluido e aberto.
Se assim se pretender, com pouco adapta-se a cozinha para não ter
visibilidade para a sala, com portadas ou cortinas.
Importante é uma suite encontrar-se no piso 0. Junto a uma casa de
banho que, ora funciona como apoio à suite, ora funciona como casa de
banho de serviço ... e facilmente transforma-se numa casa
de banho adequada a mobilidade condicionada.
Com o mesmo conceito da suite do piso 0, projeta-se a suite no piso
superior. Com design e pensada no casal, a casa de banho pode dar
apoio, se assim o desejarem, ao outro espaço no mesmo piso. Este
é especial, pois contacta visualmente com a sala, pode ser mais um
quarto, um escritório ou uma salinha de estar.
Assim faz-se a alma da MIMIC: Um espaço fluido, com bonitas alturas
criadas pelo espaço aberto da sala, da cozinha-mezanine , onde
visualizamos as coberturas inclinadas tão familiares na nossa memória...
Factos que fazem o interiorismo e a identidade da MIMIC ONE.
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PERSPECTIVA 2

PISO 0

PISO 1

T1-T3

PERSPECTIVA 3

PISO 0

PISO 1

T1-T3

8

PLANTA
105 M2

B
E

F.a
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Legenda:

PISO 0
A - Hall Entrada- 3,97 m2
B - Espaço Exterior
C - Cozinha - 13,00 m2
D - Sala - 24,00 m2

E - Suite - 14,17 m2
F/F.a - I. S. Suite / WC Serviço - 3,96 m2
G - Arrumos
H - Escada acesso Piso 1

PISO 1
I - Suite - 16,04 m2
J - I. S. Suite - 3,56 m2
K - Sala - 18,11 m2
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ALÇADO LATERAL
ESQUERDO

T1-T3

ALÇADO FRONTAL
EM CORTE

T1-T3
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ENTRADA E
COZINHA
24,23 M2

PISO 0

T1-T3

ENTRADA E
COZINHA
24,23 M2

PISO 0

T1-T3
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SALA
18,11 M2

PISO 1

T1-T3
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AIM FOR THE STARS ...

*

TENHA COMO OBJETIVO AS ESTRELAS ...

*
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PERSPECTIVA 1

PISO 0

PISO 1

T2

we
imagine your

passionate
home

ÁREA TOTAL
DE CONSTRUÇÃO

T2.111 - T4.168 m2
MIMIC TWO
Um T2 que facilmente transforma-se num T4.
Uma arquitetura organicista, contemporânea e familiar. Um pórtico
metálico convida a entrada. No hall, um pé direito duplo dá-nos as boas
vindas. Neste piso, uma suite, um quarto, casa de banho de serviço,
lavandaria, uma sala e cozinha. A casa de banho, facilmente adequa-se
a mobilidade condicionada. No piso superior, projeta-se um quarto/
escritório, que se “balança” sobre a sala de estar...
E a suite principal, pensada no casal no aspeto prático, sem
descurar o emotivo e o design.
Tal como na MIMIC ONE, damos ênfase aos espaços mais sociais da
casa, a sala e a cozinha. Com grandes alturas, e bonita iluminação
natural, cozinha e sala funcionam em sintonia, estando a “ilha” da
cozinha no centro desta união. Se assim se pretender, com pouco
adapta-se a cozinha para não ter visibilidade para a sala:
com portadas ou cortinas.
O espaço aberto da cozinha, sala, escadas, mezanine... Os “pés direitos
duplos”... Os grandes envidraçados localizados estrategicamente
proporcionando luz todo o dia ... fazem a alma da MIMIC TWO.
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PERSPECTIVA 2

PISO 0

PISO 1

T2-T4

PERSPECTIVA 3

PISO 0

PISO 1

T2-T4
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PLANTA
168,00
105 M2
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Legenda:

Piso 0
A - Hall Entrada- 3,88 m2
B/C - Sala e Cozinha - 41,86 m2
C - Suite - 12,18 m2
C.a - I.S Suite - 5,38 m2
D - Escadas - 0 m2

L

E - Quarto - 13,14 m2
F - WC serviço - 3,66 m2
G - Lavandaria - 2,88 m2
H - Hall - 2,20 m2

Piso 1
I - Suite - 25,80 m2
I.a - I.S. Suite - 4,59 m2
J - Quarto de vestir - 0 m2
K - Corredor - 9,55 m2
L - Escritório - 15,45 m2
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ALÇADO LATERAL
DIREITO

PISO 0

PISO 1

T2-T4
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ALÇADO FRONTAL
EM CORTE

PISO 0

PISO 1

T2-T4

ESCRITÓRIO
15,45 M2

PISO 1

T2-T4
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COZINHA E SALA
41,86 M2

PISO 0

T2-T4
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COZINHA E SALA
41,86 M2

PISO 0

T2-T4

DIRETRIZES CONCEPTUAIS
São várias as diretrizes conceptuais das casas MIMIC. Aqui falaremos de duas: Uma é o poder evolutivo da habitação
sem necessidade futura de novos processos de licenciamentos nos órgãos licenciadores. O “evoluir por dentro “, isto é,
ter a capacidade de aumentar o espaço habitável sem sair das fronteiras inicialmente construídas, permite contornar
no futuro as limitações e os constrangimentos das regras urbanas definidas pelas câmaras que poderiam colocar em
causa a capacidade evolutiva da habitação.
A outra diretriz baseia-se na imagem familiar e referencial da “casa” que a MIMIC transmite em qualquer parte onde for
construído, sem no entanto deixar de refletir a contemporaneidade do mundo atual.
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A solidez e a garantia da sua construção.

Com sede em Aveiro, Centro de Portugal, o gabinete de Arquitetura Rómulo Neto, desenvolve a sua atividade não só em Portugal
como no exterior. Construímos a nossa estratégia com competência, qualidade e economia. Os nossos projetos são diversificados
em localização e dimensão de projeto. Valorizamos o cliente particular e apoiamos a grande empresa. Desenvolvemos projetos
para Portugal, Angola e Moçambique.

LUA

JARDIM DAS DELÍCIAS

PHI

PUZZLE

PLANAR

MATRIX

Um cliente, um projeto, uma obra... São sempre desafios únicos onde,
“O homem sonha, a obra nasce”.
Fernando Pessoa

MIMIC
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SLICE

Reserva-se à MIHO o direito de efetuar alteração aos modelos apresentados sem aviso prévio.

NEVER SETTLE !

*

NUNCA SE ACOMODE !

*

MIMIC

WWW.MIHOCONCEPT.COM

PERFINVEST

Sociedade de Gestão, Lda.
Zona Industrial de Carvalhais - Lote 3
Edifício Perfisa
3660-070 São Pedro do Sul
Portugal

MIHO Concept

Modern & Innovating Houses
Showroom
Rua Dr. Quina Ferreira Fontes Sobreiro
3850-273 Albergaria-a-Velha
Tlm. 962 423 286
info@mihoconcept.com
www.mihoconcept.com

808 203 707

Linha Apoio Cliente
Chamada local

Com a qualidade PERFISA
www.perfisa.pt

