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MOBILIÁRIO URBANO / URBAN FURNITURE 
SOLUÇÕES URBANAS INTELIGENTES 

/ URBAN SMART SOLUTIONS 

 
PRODUTO / PRODUCT 

 
ESAA / MCSSA 

REFERÊNCIAS / REFERENCES 01118 / 01118 

ESAA – Estação Serviço Autocaravanismo Amop / MCSSA – Motor Caravanning Service Station Amop 
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DESCRIÇÃO TÉCNICA / TECHNICAL DISCRIPTION 

 
 
A ESAA é um equipamento urbano que permite combinar várias 
funcionalidades num único ponto físico e deve ser inserida nas 
Áreas de Serviço de Autocaravanismo (ASA), em conjunto com 
outros elementos urbanos, tais como, mesas, bancos, 
bebedouros, papeleiras, candeeiros, etc. 

 
ESAA is urban equipment that allows the combination of 
several functionalities in just one site. This model should be 
inserted in Service Stations for Motor Caravanning 
(Portuguese ASA) together with other urban models as tables, 
benches, fountains, paper bins, street lamps, etc.               

 
FUNÇÕES / FUNCTIONS 

 

Uma estação de serviço para autocaravanas é um pequeno 
espaço dotado e com as finalidades: 
 
a) De fácil acesso por parte das autocaravanas, preferencialmente 
não exigindo a realização de manobras de condução; 
b) De uma grelha de drenagem pronta a receber águas 
sabonetadas dos depósitos do lava-loiça e do duche das 
autocaravanas, devidamente conectada com a rede de esgotos; 
c) De condições de despejo das cassetes do WC-químico, 
garantindo-se o seu adequado tratamento em conformidade com 
a rede de saneamento existente. 
d) De duas saídas de água convenientemente afastadas: uma para 
usar na limpeza da grelha de drenagem e das cassetes do WC; 
outra para permitir o abastecimento de água potável às 
autocaravanas; 
e) De recipientes de armazenamento de lixo. 
 

 
A service station for motor caravans is a small space talented 

with multiple functionalities: 

 

a) Easy access for motor caravan vehicles, and especially good 

for not demanding driving manoeuvres; 

b) Provided with drainage grid connected to sewer system 

network 

c) Provided with conditions to dispose toilet cassettes, 

assuring is proper treatment according to sewer network. 

 d) Provided with 2 different water tap outlets properly apart 

from each other, so one is used to clean drainage grids and 

toilet cassettes and the other to provide drinking water 

e) Provided with garbage disposal 
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Dimensões Área Serviço Autocaravanismo: 
 

D - Área Total – 230m2 
A - Área implantação ESAA – 25m2 
B - Área Estacionamento – 3 x 32m2 
C - Área Zona Descargas – 24m2 

Typical Dimensions of Service Areas: 
 

D - Global Area – 230m2 
A - ESAA Installation Area  – 25m2 
B - Parking Area – 3 x 32m2 
C - Washing Waters Discharge Zone – 24m2 

 

 
BENEFÍCIOS / BENEFITS 

 

O principal benefício da adopção da ESAA nas áreas de serviço 
de autocaravanismo é a concentração dos serviços num único 
ponto, facilitando a utilização, acesso e a manutenção. 

 

The main advantage of the adoption of ESAA in service station 
for motor caravanning is the possibility to concentrate several 
services in just one site, making its use, access and 
maintenance easier. 

 

 
IMPLANTAÇÃO TÍPICA / TYPICAL PLANT 

 

A 
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