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BANHEIRO CELULAR PRÉ-FABRICADO

BANHEIRO CELULAR 
PRÉ-FABRICADO 

O Grupo SCA, através da marca 

Ópera, é especializado na produção 

de banheiros celulares pré-fabricados. 

Um sistema para a construção civil, 

segmento naval e offshore, concebido 

em linha de produção industrial e 

completamente testado em fábrica.
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O produto chega pronto à 

obra, sendo posicionado na área 

planejada e conectado às redes 

hidráulica e elétrica.

A industrialização de banheiros cria 

condições de produção em larga 

escala, adequadas às exigências 

normativas e às especificidades de 

construção de hotéis, hospitais, 

navios e plataformas, edifícios 

comerciais, residenciais e outros.

A pré-fabricação dos banheiros 

pode simplificar consideravelmente 

a gestão da obra, possibilitando 

o controle de custos, reduzindo o 

cronograma e antecipando a venda 

ou renda do empreendimento.
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• Redução e precisão do tempo de construção;
• Controle sistemático de processo e qualidade;
• Eliminação de custos indiretos;
• Redução de mão de obra especializada;
• Confiabilidade nos prazos e orçamentos;
• Sistema de construção seca e sustentável;
• Projetos sob medida;
• Inovador conceito Plug and Play;
• Possibilidade de personalização e flexibilidade de materiais e acabamentos;
• Ótimo desempenho térmico e acústico;
• Único produto do mercado confeccionado em painéis de aço com núcleo
   resistente ao fogo; 
• Linhas de crédito e condições de pagamento facilitadas.

VANTAGENS:

BANHEIRO CELULAR PRÉ-FABRICADO
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BASE

É composta por uma estrutura de aço 
preenchida com concreto armado com 
espessura variável de 50mm a 75mm.
Sua geometria varia conforme o projeto
da célula de banheiro.

O concreto armado é impermeabilizado, 
proporcionando melhor sustentação mecânica 
do conjunto da base e resistência às infiltrações.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PAINÉIS / ANTEPARAS

Painéis de 25mm compostos por duas chapas de 
aço de 0,65mm, sendo uma delas galvanizada e 
a outra com o acabamento conforme projeto.

O núcleo é feito com lã de rocha com densidade 
de 150kg/m³.

Para acabamento final, os painéis permitem 
receber diferentes tipos de revestimentos, como 
cerâmica e papel de parede, ou ainda painéis 
pré-pintados ou com revestimento em PVC, que 
não necessitam de qualquer outro revestimento.

TETO

Painéis de 25mm compostos por duas chapas de 
aço de 0,65mm, sendo uma delas galvanizada 
e a outra pré-pintada ou com revestimento em 
PVC.

O núcleo é feito com lã de rocha com densidade 
de 150kg/m³.
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ÁREA DO BOX

O piso pode ser revestido com cerâmica ou piso 
vinílico. E as paredes podem receber cerâmica 
ou acabamento do próprio aço laminado com 
PVC.

TUBULAÇÕES

As tubulações hidráulicas e elétricas são 
executadas em processo industrial, seguindo a 
especificação do projeto.

A manutenção necessária é realizada através do 
shaft, que disponibiliza acesso no mesmo andar.

HIDRÁULICA

Sistema de tubulação multicamada da marca 
suíça Geberit com ligações feitas por encaixe, 
que evita vazamentos, ou outro sistema 
sugerido pelo cliente.

Pode ser de alta ou baixa pressão.

As saídas de água e esgoto localizam-se na face 
do shaft de manutenção e são compatíveis com 
modelos de tubulação standard de mercado.

ELÉTRICA

Instalada conforme projeto (luminárias, pontos 
de luz e afins) e separada em tubulações 
corrugadas.

A caixa de disjuntores localiza-se na face do 
shaft de manutenção.

A voltagem é definida em projeto pelo cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACESSÓRIOS

As louças e metais são instalados conforme 
definições do projeto do cliente.

Devem ser especificados marcas e modelos, 
bem como os pontos de instalação de cada 
acessório.

CONTROLE DE PROCESSO E QUALIDADE

Os materiais empregados na fabricação são 
os mesmos utilizados nos produtos navais 
e possuem as certificações para águas 
internacionais, o que garante maior resistência e 
melhor desempenho final do produto. Em todos 
os banheiros são feitos testes de estanqueidade, 
vazão, pressão e circuitos elétricos.

Somente após esta inspeção, eles são 
embalados e liberados para a entrega.

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS ÓPERA
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PORTA DE SEGURANÇA

Os banheiros celulares podem ser enviados 
à obra com uma porta de segurança 
confeccionada em aço (sob solicitação).

Essa porta serve para evitar a entrada de 
pessoas e proteger o ambiente pronto de 
possíveis danos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

 
TRANSPORTE

Os banheiros celulares são transportados por 
via terrestre em carretas abertas, organizadas 
conforme a necessidade de entrega e dimensão 
do projeto.

Os lotes são entregues conforme cronograma 
previamente acordado.

O sistema de elevação e instalação no local da 
obra é analisado conforme características do 
empreendimento.

INSTALAÇÃO

Uma equipe especializada da Ópera é 
responsável pela coordenação dos movimentos 
e posicionamento dos banheiros na obra.

Essa etapa é realizada quando a obra está com 
as lajes concretadas e em fase de fechamento 
das paredes externas.

Os banheiros são posicionados no local indicado 
e nivelados. As ligações são de responsabilidade 
do cliente.
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No mercado desde 1967, o Grupo SCA oferece soluções 
com foco em design, grande variedade de padrões e 
acabamentos, atendimento diferenciado e tecnologias 
exclusivas e inovadoras, inclusive para o segmento da 
construção civil. Tudo o que há de mais moderno e 
sofisticado para você criar combinações únicas em ambientes 
residenciais e corporativos.

Além disso, a estrutura fabril da empresa, situada em Bento 
Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil, está dentro dos mais 
modernos padrões mundiais e os processos são certificados 
pela ISO 9001. Já as normas ISO 14001 e OHSAS 18001 
conferem ao Grupo SCA qualidade e design com respeito ao 
meio ambiente e à qualidade de vida das pessoas.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
HÁ 50 ANOS.
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