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SOINCA
Circuito de manutenção / equipamento geriátrico

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Edifício Rainha, Piso -1 Loja 3C, 3720-232 Oliveira de Azeméis
256 600 260
256 600 269
soinca@soinca.pt
www.soinca.pt

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Zona Industrial de Vila Verde, 
3770-954 Oliveira do Bairro
234 740 200
234 747 462
gresart@gresart.com
www.gresart.com

Soinca – Sociedade Industrial de Cucujães, S.A. Gresart, S.A.

8207 ARDÓSIA
Grés porcelânico

Produto ligeiramente texturado, com
acabamento mate essencialmente delineado
para uma utilização como pavimento interior
ou exterior.
Dimensões:
30,0 cm X 30,0 cm
Características Técnicas:
Espessura – 9 mm
Absorção – < 0,5% – Resistente ao gelo
P.E.I. IV – Resistência à abrasão

Para receber mais informações contacte
João Lopes e Luís Gala

KERTO
Estruturas 

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Quinta de Santa Rosa , 2681-855 Camarate
808 262 808
219 484 001
mail@jular.pt
www.jular.pt

Jular Madeiras, S.A.

A Jular lançou uma nova gama de
naves/pavilhões em madeira. As utilizações
são múltiplas: coberturas de naves industriais,
picadeiros, piscinas, campos de ténis,
pavilhões poli-desportivos, etc. Construídas
em Kerto-LVL, o produto estrutural em
madeira mais resistente do mundo,
oferecem as seguintes vantagens:
❚ Beleza estética natural da madeira.
❚ Estruturas leves.
❚ Fundações reduzidas.
❚ Resistência ao fogo e à corrosão.
❚ Excelente acústica.
❚ Vãos importantes.
❚ Rapidez de montagem.
❚ Solução ecológica.
❚ Sistema de construção certificado
e homologado.
❚ Preços competitivos.

MACIÇA
Caixilharia em madeira

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Parque Industrial, Lote 1,  3430-132 Carregal do Sal
232 960 100
232 968 865
macica@macica.pt
www.macica.pt

Maciça - Indústria de Janelas e Portas de Madeira, Lda

A tecnologia mais recente e o controle de qualidade garantem extensa estabilidade 
e durabilidade, incorporando sofisticadas ferrangens, funcionais e agradáveis. 
Óptimo acabamento e grande flexibilidade nas dimensões, forma e cor. 
Vidro duplo de 16 a 34mm total.
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MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua Calvet de Magalhães, 241, 2770-153 Paço de Arcos
214 407 600
214 407 690
camadinho@grundfos.com
www.grundfos.pt

Bombas Grundfos Portugal, S.A.

SOLOLIFT+
Estações Elevatórias para Efluentes

KONFORLUX
Caixilharia em PVC com sistemas Kömmerling

SISTEMA 03

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Cortal Seldex – Haworth Portugal, S.A.
Showrooms Águeda, Algarve, Braga, Coimbra,
Queluz, Leiria, Lisboa, Porto e Setúbal
214 345 000 
214 345 050 
info.marketing@haworth.com
www.cortalseldex.pt

Estrada Nacional 109 nº 4201, 4406 - 901 Vila Nova de Gaia
227 537 400
227 537 490
geral@agi.pt
www.agi.pt

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Augusto Guimarães & Irmão, Lda (Fabricante)

Janelas com vista para os seus sonhos

Sistemas: Praticável, oscilo-batente, dobrável, pivotante, de correr e guilhotina.
Cores: Branco PVC, folheado madeira, folheado cores lisas ou lacado a qualquer RAL.
Formatos: Ovaladas, quadradas, rectangulares, com arcos semicirculares, etc.

Basta escolher o local
A nova gama de estações elevatórias Sololift+
da Grundfos foi especialmente concebida para
o tratamento de águas residuais em habitações
privadas tornando mais fácil do que nunca a
criação de uma nova casa de banho, cozinha ou
lavandaria em qualquer ponto do lar – até
mesmo em locais que não seriam normalmente
considerados.
O seu design atraente e discreto adapta-se 
a qualquer instalação sanitária
proporcionando uma fiabilidade elevada.

Uma gama, seis modelos
A gama Sololift+ inclui seis modelos
diferentes, cada um concebido para uma
tarefa  específica. O seu design elegante e
versatilidade garantem que sempre que
sejam requeridas instalações suplementares,
existe uma Sololift+ que corresponde às suas
necessidades. Em termos práticos, as
Sololift+ são compactas e leves o que facilita
a sua instalação em espaços reduzidos.

Qualidade em todos os detalhes
A Sololift+ é fabricada de acordo com os
exigentes critérios de qualidade da Grundfos.
As peças deste produto são exaustivamente
testadas, assegurando um desempenho

fiável e um período de vida longo.

Características Técnicas
Tipo de estações: WC, WC-1, WC-3, CWC-3, 
C-3, D-3
Características das estações: Estações
elevatórias especialmente concebidas para
escoamento de efluentes domésticos que
não podem aceder por si só à conduta de
esgotos.
Caudal, Q: Máx. 95 l/min.
Altura manométrica, H: Máx. 8 m.c.a.
Temperatura do líquido: +40°C (Máx.+70°C por
dois minutos)
Diâmetro de descarga : DN 23, DN 25, DN 28,
DN 32

O Sistema 03 é o contraste perfeito ao ético. 
A forma é uma combinação ideal adequada 
à sua função. 

O Sistema 03 é uma interpretação nova 
de uma “Chaise Lounge” de balanço com
destaque ao repouso. 

Este modelo permite-nos momentos 
de relaxamento em qualquer espaço que 
nos rodeie.



Outeiro da Cabeça, 2565-594 Outeiro da Cabeça 
261 920 000
261 920 001
tectum.lusoceram@uralita.com
www.lusoceram.pt

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Lusoceram - Empreendimentos Cerâmicos, S.A.
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SPARTHERM
Recuperador de calor

TECTUM
Sistema integral para coberturas

Solução integral que melhora a forma
tradicional de construir telhados. O TECTUM® é
uma solução integral para coberturas inclinadas
de telhado, ventilada e isolada composta por
cinco elementos básicos: telha; sub-telha;
isolamento (térmico e acústico); estrutura
metálica e acabamento interior.

Vantagens de aplicação: 
O sistema TECTUM, é o sistema mais leve do
mercado, sendo uma mais valia, a sua aplicação,
em obras de reabilitação, reduzindo dessa
forma as acções a que o edifício está sujeito.
Materiais de alta qualidade e variadas
combinações de elementos.
Isolamento térmico e acústico: a disposição
construtiva das diferentes camadas do telhado

proposto admite a colocação de diversos
isolamentos térmicos e acústicos, superando as
normas exigidas.
Bom comportamento ao fogo: todos os
materiais usados são classificados como MO ou
M1, garantindo assim o cumprimento da norma
vigente e assegurando o bom comportamento
ao fogo da cobertura.
Dupla garantia: garantia pela sua
estanquidade, ao comportar-se como dupla
cobertura. Garantia de qualidade dos materiais
aplicados, 100% produtos do Grupo Uralita.
Instalação especializada: os instaladores
TECTUM® frequentaram cursos de formação
específicos para instalação de telhados
TECTUM®, fornecidos pela Lusoceram.

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua Prof. Correia de Sá, 335, 4445-570 Ermesinde
229 774 560
229 774 563
ricalor@ricalor.com
www.ricalor.com

Ricalor, Lda (Importador)

MODELO VARIA 2LH
❚ Norma DIN 18895
❚ Potência 11 kw
❚ Rendimento 78,6%
❚ Tecnologia Alemã

Para mais informações contacte
Vasques de Almeida 917 583 531

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Avenida D. Afonso Henriques 11 –1 dtº
2800-011 Almada
212 732 074
212 722 653
geral@hcr.com.pt
www.icolandia.com

HCR, Lda (Representação)

ICOLANDIA
Parques infantis

Equipamentos e estruturas para áreas
lúdicas exteriores de última geração.
Materiais anti-vandalismo e 100%
recicláveis!
Desenho segundo norma europeia EN 1176 
e Certificação TÜV

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua Santa Marinha, 511,  Apartado 3, 4589 – 907 Rebordosa
224 157 370 / 939 181 710(1)
224 110 809 
banema@banema.pt
www.banema.pt  /  www.lunawood.fi

Banema - Madeiras e Derivados, S.A.

DECKS
Madeira modificada

Características da madeira
O índice de equilíbrio diminui entre 10-15%
A resistência térmica melhora em 0-30%
A absorção de água reduz-se
A madeira torna-se mais leve e escurece
A resistência à deterioração aumenta
A estabilidade dimensional aumenta

Aplicações
Decking (jardins, piscinas, terraços...)
Soalho
Mobiliário de jardim
Revestimento de fachadas
Decoração de interiores
Sauna e mobiliário de WC
Vedações

Madeira
originária 
de florestas
sustentadas,
tratada com
calor e vapor. 
Ausência 
de quaisquer
produtos
químicos 
no processo
de tratamento.
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MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

E.N. 247, Rua do Belo Horizonte, Ribamar, 
2640-027 Stº Isidoro, Mafra
261 860 280
261 860 289
info@mapei.pt
www.mapei.pt

Lusomapei, S.A.

MAPEFONIC
Sistema de isolamento acústico

Para ir de encontro ao novo “Regulamento
dos Requisitos Acústicos dos Edifícios”, 
a Mapei apresenta a solução Mapefonic
System.
Um sistema rápido de isolamento acústico,
de baixa espessura, contra o ruído de passos 
e choques, para pavimentos de ladrilhos
cerâmicos e materiais pétreos.

Para mais informações contacte-nos.

Avenida Duque de Ávila 9, 2º - Sala 2, 1000-138 Lisboa
213 550 440
213 550 441
ogivaglobal@mail.telepac.pt

MORADA
TEL
FAX

EMAIL

Ogiva Global - Caixilharias e Serviços de Engenharia, Lda

Avenida 25 de Abril, n.º40 – Sobre/loja – Esquerda, 1675-183 Pontinha
214 788 830
214 788 839
gerencia@soper.pt
www.soper.pt

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Soper, Lda (Representação)

GEOPLUS
Resina

Injecção de resina Geoplus, 
a super consolidante de 10.000
kpa, nos terrenos de fundação
de estruturas.
Consolidação sem propagação
no terreno de fundação para
qualquer tipo de estruturas tais
como: edifícios históricos, naves
industriais, edifícios de
habitação, moradias, piscinas.

Vantagens:
❚ sem escavações ou trabalhos
de construção,
❚ rápido e imediatamente eficaz,
❚ seguro: com controle laser,
❚ económico,
❚ garantia de 10 anos.

REFLEXA
Estores exteriores orientáveis

❚ A protecção solar mais eficaz.
❚ Melhor isolamento térmico (g=0,2).
❚ A orientação das lamelas, permite a reflexão dos raios solares e o acesso visual ao exterior.
❚ Evita o aquecimento directo das superfícies envidraçadas.
❚ Vãos assimétricos, planos horizontais, planos inclinados.
❚ Lamelas de 60mm, 80mm e 88mm.
❚ Comando manual ou comando eléctrico.

Rua do Pinhal, nº 48, 2430-623 Vieira de Leiria
244 691 625 / 912 541 231
244 691 549
horizontal@horizontal-lda.com
www.horizontal-lda.com

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Horizontal, Lda (Importador)

HORIZAL
Guarda corpos em alumínio

Guarda corpos em alumínio para varandas 
e escadas com garantia 10 anos. 
De acordo com a especificação LNEC E 470-
2005 de Outubro 2005.
Em www.horizontal-lda.com pode
descarregar os pormenores técnicos (dxf,
pdf e pps). Estão também disponíveis a base
de dados e os catálogos da vasta gama de
produtos Horizal.
Descubra as nossas soluções técnicas,
desenvolvidas ao longo de 33 anos.

Para mais informações contacte
Carlos Pereira 912 541 231

Edifício Antero Quental, AM Furtado S.A., 
Ponta Delgada, Açores
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TEV2 – SISTEMAS E SOLUÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA

A TEV2 PROPÕE-LHE IRREVERÊNCIA,
DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.
DESCUBRA AS MARCAS MERTEN E
SIEDLE, CONCEITUADAS
INTERNACIONALMENTE E
MERECEDORAS DE INÚMEROS
PRÉMIOS DE DESIGN. 
INTEMPORALIDADE, ESTÉTICA E
ELEVADA QUALIDADE

MERTEN
A arquitectura moderna é caracterizada pela
transparência e luminosidade. 
O sistema M da Merten oferece formas
harmoniosas e reduzidas em interruptores,
pulsores e detectores de fumo e presença.

M-Plan II
GAMA DE INTERRUPTORES

A superfície de controlo da série M-PLAN é
embutida na parede, que ultrapassa apenas 3
mm.
De 9-17 mm pode ser instalada em todo os
tipos de paredes através de um adaptador
encastrável.  Com este adaptador é possível
embutir todos os 125 módulos do Sistema M,
desde o espelho simples até ao espelho triplo. 
Em branco, antracite e alumínio, fabricado em
termoplástico de excelente qualidade, é
inquebrável e resistente aos riscos, com uma
estrutura mate .

M-Plan Vidro
ESPELHOS DE INTERRUPTOR

Podem ser combinados com todos os
mecanismos, teclas e centros do sistema M em
marfim, branco, alumínio e antracite.
Vidro puro nas cores transparente, mogno, rubi
e azul safira. 

Trancent
INTERRUPTOR EM VIDRO SENSITIVO

Os dispositivos podem ser integrados no
Sistema INSTABUS EIB, o standard mundial de
gestão de edifícios inteligentes. 

Plantec
PULSOR MULTIFUNÇÕES

Ao combinar dois dispositivos num só é
possível operar a iluminação, cenários e
estores e uma unidade inteligente para a
regulação temporizada da temperatura de
cada divisão. Nunca foi tão fácil poupar na
energia e nos custos de instalação.

Argus
DETECTOR DE FUMO

Com funcionamento em rede na frequência de
868MHZ, garante a máxima protecção.
Todos os detectores estão ligados via rádio e
são activados na ocorrência de incêndio ou
emissão de fumos, permitindo que o alarme
seja ouvido em todas  as partes da casa.

SIEDLE
A Siedle oferece uma vasta gama de sistemas
de intercomunicação, telecomunicações,
vídeo-porteiros, caixas de correio, sistemas
de orientação, informações e controlo de
acesso. Uma infinidade de soluções
inovadoras, que reflectem simbioticamente a
qualidade técnica e a estética. Com um
design arrojado e linhas suaves, enquadram-
-se harmoniosamente em qualquer espaço
interior e exterior da arquitectura
contemporânea.

Steel

A linha Steel beneficia do aspecto estético e
intemporal do aço inoxidável, combinando o
clássico e o contemporâneo. Os painéis
frontais, de apenas 2 mm de espessura,
realçam a beleza natural deste material.

A fantástica precisão das suas arestas é
conseguida através da mais recente
tecnologia de corte a laser. 

Vário

A linha Vário, através do princípio modular, tem
a resposta certa para a longa lista de
exigências actuais. Este inovador sistema
possibilita a integração perfeita numa única
unidade dos elementos modulares: caixas de
correio, controlo de acessos, informação e
iluminação.

Sistemas de orientação

Pictogramas para idêntificar os mais diversos
aposentos complementados por sinalização
personalizada, em aço inox alumínio ou
acrílico transparente.

Morada: Zona Industrial da Maia I
Sector VII –Rua D – Lote 137
4470-595 Maia
Tel.: 229 438 010
Fax: 229 485 164
E-mail: marketing@tev.pt
Site: www.tev.pt

TEV2
Distribuição 
de Material Eléctrico, Lda
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MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Largo Vitorino Damásio 2C, 1200-872 Lisboa
213 902 700 / 213 974 978
213 954 417
steinwall@steinwall.pt
www.steinwall.pt

Steinwall Revestimentos, Lda

OPTI-WOOD
Revestimento e pavimento

A forexia® da Opti-wood é um composto de
madeira (serradura de madeira e polietileno
de alta densidade). As tábuas em forexia têm
a vantagem de serem um produto sintético,
porém com o mesmo aspecto e o mesmo
calor que a madeira.

Medidas
140mm e 193 mm

Cores
castanho, colorado e cinzento

Utilização
jardins, piscinas, esplanadas, 
pontões de marinas, etc.

Vantagens
❚ Produto ecológico, utiliza madeira reciclada
como matéria prima;
❚ Produto reciclável;
❚ Resistência biológica: muito durável, 
classe 1, resiste ao caruncho e aos fungos;
❚ Considerado como um material anti-
derrapante;
❚ Utilização em espaços públicos, não cria
farpas;
❚ Sistema de clipes, colocação fácil sem os
parafusos à vista;
❚ Garantia 20 anos contra o apodrecimento.

DOMÓTICA – EIB
SmartSensor 

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua José Leite Vasconcelos Lote B - Loja B,
Quinta de Sta Apolónia, 3020-106 Coimbra
239 430 253
239 430 262
geral@thi.pt
www.thi.pt

THI, Lda

HAVER & BOECKER
Malhas metálicas de aço inox

A aplicação destas malhas nas fachadas dos
edifícios permite criar uma “segunda pele de
fachada” conciliando um efeito estético
pretendido com uma efectiva protecção
solar.

As diferentes especificações de malhas,
oferecem as mais diversas soluções e
efeitos.
Os sistemas de tensionamento e respectivos
acessórios permitem a utilização das malhas
metálicas em função das tensões
necessárias.

Mais informações em www.cruzfer.pt 

Parque Industrial Meramar II, Arm. 11 / 12
Cabra Figa, Albarraque 2635 - 047 Rio de Mouro
219 255 300
219 255 310
info@cruzfer.pt
www.cruzfer.pt

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Cruzfer, Lda
MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua das Janelas Verdes nº 60,  1200-691 Lisboa
213 910 490 
213 910 499 
interescritorio@interescritorio.pt
www.interescritorio.pt

Interescritório, S.A.

PARCERIA 
Interescritório / MNAA

No âmbito da colaboração existente entre 
a Interescritório e o Museu Nacional de Arte
Antiga, podem actualmente ser vistas nas
instalações do MNAA algumas peças de
designers e arquitectos de referência.

CIMITERM
A solução integrada das coberturas

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Cortes da Quintinha, 2601-503 Alhandra
219 518 800
219 518 899
tecnicomercial@cimianto.pt
www.cimianto.pt
www.naturocimento.com

Cimianto, Soc. Téc. de Hidráulica, S.A.

Os painéis Cimiterm são a solução ideal para
a reabilitação e reconstrução de edifícios,
permitindo o aproveitamento de águas
furtadas e sótãos. Excelente em construções
novas, naves industriais, agrícolas ou
pecuárias.

Composição: 
❚ Chapa de Naturocimento P177;
❚ Isolamento de Poliuretano Injectado na
face inferior da chapa de Naturocimento;
❚ Acabamento interior em superfície de
alumínio gofrado, madeira ou chapa lisa em
Naturocimento.

Para mais informações contacte:

A experiência de vários anos 
a produzir habitações inteligentes

O universo das soluções para habitações
inteligentes. Os sistemas da THI controlam
toda a habitação. Todas as áreas técnicas
(iluminação, ar condicionado, detecção de
fugas de gás e água, controlo de acessos,
entre outros) são interligadas pelo nosso
sistema, de um modo mais eficiente e fiável,
optimizando sempre a relação
conforto/eficiência energética.

Cadeira “Ant”, Arne Jacobsen, 1952

“Banco Nilo”, Arq. Gonçalo Byrne, 2004
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