




A Associação Nacional de Construtores (NAHB) tem sido a voz da 
indústria imobiliária norte-americana. Dos seus mais de 140.000 
membros, cerca de um terço são construtoras e o restante estão
estreitamente relacionadas, como financiadores habitacionais,
fabricantes e fornecedores de materiais de construção. Juntos, a cada 
ano, são responsávéis por cerca de 80% das novas casas construídas 
nos Estados Unidos.

Como forma de dispor das ferramentas e recursos necessários e 
aumentar o conhecimento sobre questões habitacionais, os aliados 
contam com testes e avaliações de novos materiais, métodos e
equipamentos que melhoram a tecnologia e a acessibilidade de
construções, com programas educacionais e de formação prisional e 
também oportunidades de negócios empresariais.

A Quick House se orgulha de fazer parte da NAHB, sócio-fundadora 
e membro da Associação Internacional de Habitação, que trabalha 
para promover o setor imobiliário através abordagens mais eficazes 
de construção de casas em todo o mundo.







Sustentável:
Devido ao uso de materiais ecológicos, melhor eficiência energética do sistema, ótimo desempenho
térmico e acústico, redução do desperdício de materiais menor geração de resíduos. (menos de 1%). 
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Equipamentos para dobragem das chapas
de aço e fabricação dos diversos tipos de 
painéis permitindo executar inúmeras
variações de projetos atendendo às mais 
exigentes especificações dos projetos 
arquitetônicos.
Possuímos um estoque estratégico de até 
30.000m2, afim de manter velocidade na 
produção.





Porto Feliz - SP 
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O conceito de loja transportável vem atender a uma necessidade 
de mercado apresentada pelas empresas que precisam de rapidez 
de instalação de um ponto de vendas. Isto está relacionado a
oportunidades, eventos, sazonalidade ou simplesmente impacto 
comercial. O uso do aço permitiu adotar esta solução para
construções transportáveis. Esta construção possui durabilidade, 
conforto térmico e acústico e acabamento superior a construções 
convencionais, e ainda, devido ao peso reduzido, ser transportada 
de um lugar para o outro com facilidade e baixo custo.



Canoas - RS

McDonald’s



OBRAS
HOSPITALARES

Importante projeto realizado em 2020 
para o Governo do Estado do Rio de Janei-
ro para ser usado no tratamento de 
pacientes infectados pelo covid-19 na 
cidade de Nova Iguaçu-RJ.

"MAIOR
HOSPITAL
MODULAR

DA AMÉRICA
LATINA”

Construídos
em 60 dias



HOSPITAL MODULAR
Nova Iguaçú - RJ 





CENTRO DE HEMODIÁLISE
São Luís - MA



Governador Newton Bello - MA



ESCOLA SUPERIOR
DE MAGISTRATURA

São Luiz - MA

São Luís - MA 




