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METALCO
Mobiliário urbano

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.

6494
Pastilha turquesa

LECA®MIX

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Apartado 16, 3240-908 Avelar
236 620 600
236 620 620
maxit@maxit.pt
www.maxit.pt

maxit-Argilas Expandidas, S.A.

ACÚSTICA XXI
Painéis de correcção acústica

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Leiria - Benedita - Lisboa - Vila Moura
244 830 100
244 814 180
geral@castelhano-ferreira.pt
www.castelhano-ferreira.pt

Av. do Colégio Militar, 24A, 1500-185 Lisboa
217 157 136
217 157 138

Castelhano & Ferreira, S.A.

Descrição:
Produto essencialmente delineado para uma
utilização como pavimento ou revestimento
interior de cozinhas, quartos de banho ou
piscinas.

P.E.I. III - Resistência à abrasão"

Visite-nos na Tektónica 2006
Pavilhão 1, Stand 1B05

Pré-mistura leve de argila expandida Leca®
para enchimentos, pendentes e correcções
de cota.
❚ Mais leve;
❚ Mais isolante;
❚ Secagem rápida;
❚ Rigor na dosagem;
❚ Maior rendimento na aplicação;
❚ Menos estaleiro;
❚ Garantia do produto final;
❚ Produto natural, amigo do ambiente.
Para receber mais informação e o CD com
pormenores
construtivos contacte:
fatima.cardoso@maxit.pt
telefone: 236 620 600
Visite-nos na Tektónica 2006
Pavilhão 1, Stand 1B17

Totalmente concebidos e fabricados 
em Portugal, os painéis de tecto e parede 
do sistema Acústica XXI são produzidos 
a partir de uma base em MDF ignífugo (M1) 
e revestidos com laminado ou folheado 
de qualidade extra.

As placas de tecto têm 12mm de espessura 
e uma dimensão visível de 600x600mm. 

Para mais informações consulte o site:
www.castelhano-ferreira.pt

SHOWROOM
TEL
FAX
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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

SPARTHERM/VARIA BEH
Recuperador de calor

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua José Leite Vasconcelos Quinta de Sta Apolónia
3020-106 Coimbra
239 430 253
239430 262
geral@thi.pt
www.thi.pt

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)
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.oberflex.pt

Banema - Madeiras e Derivados, S.A.

OBERFLEX
Laminados de folha de madeira natural

Tecnologia Alemã

Modelo
❚ Norma DIN 18895
❚ Potência 11kw
❚ Rendimento 78,4%

Para mais informações contacte:
Vasques de Almeida: 917 583 531

Produtos:
❚ Laminados de folha de madeira natural 
com e sem acabamento;
❚ Laminados de metal;
❚ Painéis de aglomerado/ MDF folheados 
a laminado Oberflex;
❚ Compacto folheado a laminado Oberflex;
❚ Painéis acústicos folheados a laminado
Oberflex.

Aplicação:
❚ Decoração de interiores;
❚ Mobiliário;
❚ Carpintaria;
❚ Pavimentos.

A solução em madeira para a arquitectura de interiores

BOLON
Revestimento de chão em PVC entrançado

Revestimento de chão em PVC entrançado, em rolo ou em quadrados 50x50 autoportantes,
com grande variedade de cores para os mais diversos fins, como restaurantes, escritórios 
e hotéis, entre outros.

Do ponto de vista
estético, o sistema reduz
significativamente o
número de interruptores
e os sensores por nós
utilizados respeitam a
harmonia do espaço
arquitectónico. Em
número reduzido as
teclas por nós instaladas
são de elevada qualidade
e somam prémios
europeus no que respeita
ao design (design plus,
deubau, IF product
design, International
design award, red dot
award design).

O universo das soluções para habitações
inteligentes.
A integração de todas as áreas técnicas num
só sistema, potencia uma utilização
confortável, moderna, minimalista de toda a
habitação.

DOMOTICA – EIB
THI-Flexibilidade

THI, Lda



Rua do Pinhal, nº48, Apartado nº 28,  
2430-623 Vieira de Leiria
244 691 625 | Telm: 912 541 231
244 691 549
horizontal@horizontal-lda.com
www.horizontal-lda.com

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

HORIZONTAL, Lda (Importador)
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Rua Adário G. Moreira, 1519, 4486-854 Vilar do Pinheiro
22 928 90 17-18
22 928 90 19
padimat@azevedos-sa.com

MORADA
TEL
FAX

EMAIL

Padimat

GSI – LINHA TRACCIA
Louça Sanitária

MACIÇA
Caixilharia em madeira de elevada qualidade e o maior conforto

A HORIZAL convida-vos a descobrir a nova
gama de Guarda corpos FREE ART®: 
a Liberdade de Expressão: Designs em
Serigrafia no: Vidro, Chapa, em Corte Laser,
etc e Muito mais……sempre dentro das
Normas e Especificações do LNEC.

Visite-nos na Tektónica, Stand 4F 21

Para mais informações contacte:
Carlos Pereira: 912 541 231

FREE ART
Nova gama de guarda corpos

A GSI aposta na criação de linhas com
soluções versáteis e flexíveis.
A Traccia compreende uma vasta gama 
de louças sanitárias que permite a
personalização de cada ambiente.
As formas apesar de simples e suaves
combatem a frieza do minimalismo. 

Esta linha de elevada qualidade técnica 
e estética tem um design que perdura 
no tempo.
Esta colecção inclui lavatórios suspensos, 
de apoio e assimétricos, de forte espessura,
disponíveis em 6 profundidades: 26cm, 30cm,
35cm, 40cm, 50cm e 52cm.

Estrutura portante em madeira e perfis
exteriores de alumínio com corte térmico.
O calor da madeira confere elegância
integrando-se harmoniosamente com os
interiores.
Os módulos suportam vidros fixos de 
24 a 40 mm, uma grande variedade de
painéis, e janelas e portas de qualquer 
tipo de abertura.
A sua dilatação linear é muito inferior à de

uma estrutura metálica não havendo quase
necessidade de juntas de dilatação.
A estrutura interior em madeira elimina 
o calor radiante do Verão, aumenta o
conforto interior, e reduz os consumos com 
a climatização.
Proporciona maior isolamento acústico que
qualquer outro sistema metálico.

Visite-nos na TEKTÓNICA de 23 a 27 de Maio.

FACHADA CORTINA
MADEIRA-ALUMÍNIO

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

Material cuja superfície se torna resistente 
e autoportante, o Fenólico adapta-se bem 
às restrições dos trabalhos de
compartimentação de espaços comuns 
ou de sanitários.
O Fenólico é ideal para proteger paredes 
e colunas em lugares públicos ou muito
frequentados.

Aplicações:
❚ Painéis murais para halls, corredores 
e escadas.    
❚ Revestimento de colunas/pilares.
❚ Salas de embarque.
❚ Clínicas / Hospitais / Gimnásios.
Personalização dos seus projectos

FENÓLICO
Equipamento e mobiliário

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
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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 (Representante Oficial)

TRESPA VIRTUON 
O novo conceito de superfícies interiores! Estético, prático, higiénico e fácil de limpar!

A TRESPA utilizou a sua experiência noutros ambientes difíceis
(laboratórios e exteriores) para criar esta nova placa que se adapta na
perfeição ás aplicações interiores com elevado grau de exigência.

TRESPA VIRTUON integra a exclusiva e patenteada tecnologia EBC
(Electron Beam Curing – endurecimento por descarga de electrões).
Como consequência a sua superfície de poro fechado evita que a
sujidade e bactérias penetrem, sendo mais fácil, rápido e eficiente de
limpar do que as tradicionais superfícies melamínicas (outros

compactos fenólicos do mercado). Ao mesmo tempo é muito mais
resistente aos agentes de limpeza agressivos, mantendo o seu brilho
e cor originais durante muitos anos.
Aplicações: 
Revestimentos de parede, cabinas sanitárias e de duche, divisórias,
baias, cacifos, tampos de lavatório, bancos, portas, mobiliário
hospitalar, escolar e de 
escritório, etc.
Visite-nos na Tektónica, Pavilhão 4 Stand 4E12.

GAULHOFER
Caixilharia de madeira

❚ Perfis de madeira, executados em 3 lamelas, coladas a quente 
e sob pressão
❚ Tratamento da madeira em 4 fases para protecção total contra 
a humidade e outros agentes
❚ Protecção criptogâmica, fungicida e insecticida
❚ Acabamento: pintura electroestática, executada em câmara, 
com verniz de base aquosa e pigmentação, conforme paleta 
de cores Gaulhofer

❚ Protectores de água “pingadeiras” em alumínio, lacadas a cor RAL
ou anodizadas
❚ Vidro duplo de 24mm (câmara com árgon)
❚ Ferragem com superfície visível na cor prata, ajuste tridimensional 
e múltiplos pontos de fecho
❚ Oscilo-batentes, abertura normal, harmónio, 
corredora-paralela-basculante, corredora-elevadora
Estamos na Tektónica, Pavilhão 4 Stand 4D29.

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
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A funcionalidade da Telha Lusa aliada 
à estética da Telha Árabe
A TelhaSol Piemontesa resulta da
inovação e aperfeiçoamento constante
nos processos de fabrico adoptados pela
Lusoceram. Apresentando a
funcionalidade e desempenho da telha
Lusa, a TelhaSol Piemontesa detém 
a beleza estética da telha de Canudo,
sendo-lhe reconhecida uma óptima

rentabilidade de apenas 13 unidades m2
contrastando com as 22 necessárias
nesta última.
Esta telha surge com três cores base –
Natural, Roma e Palha – e apresenta
uma vasta gama de acabamentos
engobados, o que permite, de forma
distinta e harmoniosa, conjugar todos os
elementos com o ambiente envolvente.

Vantagens de aplicação: 
Uma telha inovadora, patente na sua
vasta linha de engobes, à qual se junta 
a extrema funcionalidade da telha Lusa.
De salientar ainda a sua excelente
rentabilidade de apenas 13 peças por m2

PIEMONTESA 
TelhaSol

Outeiro da Cabeça, 2565-594 Outeiro da Cabeça, Torres Vedras
261920000/5/8
261920001/7

MORADA
TEL
FAX

Lusoceram - Empreendimentos Cerâmicos, S.A.

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

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

HCR, Lda (Representação)

WAREMA
Estores exteriores orientáveis

ICOLANDIA
Parques infantis

Uma efectiva protecção solar conjugada com
uma regulação de luminosidade é hoje em dia
condição necessária nos projectos 
de arquitectura.

Os estores exteriores da Warema – Cruzfer
conciliam os referidos aspectos técnicos 
com um design moderno.

A Cruzfer, representante exclusiva em
Portugal dos estores exteriores Warema,
possui uma larga experiência de mais 
de 10 anos, auxiliando permanentemente 
os projectistas na especificação 
das melhores soluções.

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

NOVIDADE! Estamos lançando uma nova
linha de parques infantis exteriores em
madeira.
Descubram todos os nossos produtos na
TEKTÓNICA 2006 de 23 a 27 de Maio, na FIL.
Estaremos ao vosso dispor no Exterior 14,
entre o Pavilhão 1 e o Pavilhão 2.
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ULTRACOLOR PLUS
Argamassa para juntas

Ultracolor Plus, a argamassa para juntas que
previne a formação de fungos em ambientes
húmidos.

Ultracolor Plus é a solução extrema, definitiva
e radical para a betumação de juntas, sem
defeitos estéticos como a desigualdade de
cores e eflorescências, de fácil limpeza e
isento de formação de fungos superficiais.

Ultracolor Plus está dotado de duas
tecnologias inovadoras - fruto da pesquisa
MAPEI - BioBlock® e DropEffect® que
permitem:
❚ Reduzir o grau de sujidade nas juntas.
❚ Evitar as eflorescências esbranquiçadas.
❚ Garantir a perfeita uniformidade das cores.
❚ Impedir a formação de fungos.

ULTRACOLOR PLUS: IMPERMEÁVEL – SEM
FUNGOS – SEM PROBLEMAS.

Visite-nos na Tektónica, Pavilhão 1  Stand E 32

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.
Apartado 078 – Valbon, 2304-909 Tomar Codex
249 329 905
249 329 915
comercial@investwood.pt
www.valchromat.pt

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Valbopan

VALCHROMAT
Inovação no design de interiores

O Valchromat® é um painel de fibras de
madeira colorido em toda a sua espessura.
Disponível em 7 cores standard e 7
espessuras.
Material hidrófugo, não tóxico e ecológico.
Pode ser utilizado ao natural e com vários
tipos de acabamento.

Diversos prémios internacionais de inovação.
Utilizações:
Decoração de interiores (soalhos, divisórias,
portas, tectos falsos) mobiliário (infantil, de
cozinha, de casa de banho, escritório) …

Presentes na Tektónica Stand 4E08
J.P.Leitão, S.A.

04
Spring /Summer  Collection para a Fritz
Hansen

PL 100 / PL 703 /PL 804 

03
"Chairs with Tattoos" 

02
Fredericia Furniture

Cadeira "Stingray"(T. Pederson) 1984
Mesa "Haugesen (Niels Haugesen) 1986

Encontra-se patente na Interescritorio e
Museu de Arte Antiga, respectivamente,
uma retrospectiva de mobiliário de Hans
Wegner e a apresentação em Portugal da
exposição Chairs with Tattoos , do
consagrado designer finlandês Yrjo
Kukkapuro.
Em simultâneo, a Interescritorio introduz
em Portugal a nova colecção de mobiliário
desenhado por Piero Lissoni para a Fritz
Hansen

01
Hans Wegner

Cadeira "CH 07" (Hans Wegner) 1963 /
Produzida pela empresa Carl Hansen

EVENTO INTERESCRITORIO
Hans Wegner; Fredericia Furniture; Chairs with Tattoos; Piero Lissoni

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.


