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CF TEXTURAS
Linha de painéis decorativos

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

Soinca – Sociedade Industrial de Cucujães, S.A.

SOINCA
Mobiliário urbano

PASTILHA AZUL ESCURO
6337
Grés vidrado

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

Gresart, S.A.

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

Dimensões:
33,3 cm X 33,3 cm
Características Técnicas:
Espessura – 8 mm
P.E.I. II – Resistência à abrasão

Concebemos novos produtos com base 
na capacidade em inovar dos designers com
quem trabalhamos e adicionámos atributos
estéticos aos nossos painéis decorativos.
Atendendo à nossa ligação à área da
Arquitectura de Interiores, apresentamos-lhe
a linha de painéis decorativos – CF TEXTURAS –
maquinados com fresa de alta velocidade, 
o que nos garante alto indíce de qualidade 

de acabamento. A base do produto em MDF 
é colorida através de corantes não tóxicos.
Podendo ser utilizado nas mais diversas
vertentes da decoração de interiores, tais
como revestimento de paredes, complemento
de mobiliário, tectos falsos, divisórias etc.
Combinando a gama de cores existentes,
conseguiu-se um tipo de placas esculpidas 
de aspecto gráfico bastante interessante.

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.

Leca® Seca é um produto de argila expandida para
enchimentos leves, destinado a facilitar o trabalho
aos profissionais de pavimentos de madeira e
garantir um bom desempenho da solução final.
Aplicações:
Para enchimento de pavimentos e paredes, tanto em
construção nova como em reabilitação, onde seja
necessário garantir um enchimento leve, isolante e
seco, como acontece nas construções em madeira.
Vantagens:
❚ Leve: massa volúmica aparente <280 kg/m3;
❚ Humidade <1%;
❚ Isenção de electricidade estática;
❚ Isenção de contaminação descontrolada;
❚ Quimicamente inerte;
❚ Comportamento mecânico, térmico 
e acústico superior;
❚ Maior facilidade e rapidez de aplicação em obra;

Informações: fatima.cardoso@maxit.pt, 236 620 600

LECA® SECA
Enchimentos leves

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.
SHOWROOM

TEL
FAX

LECA® SECA
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VALCHROMAT
Painel de fibras em madeira

INDA
Mobiliário de banho

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Variante de Cacia, Apartado 143, 3811-903 Aveiro
234 915 100
234 915 119
grenos@grenos.pt
www.grenos.pt

Grenos, Lda (Importador)

PROGETTO
Design Castiglia Associati

H2O
Design Antonio Citterio

LOGIC
Design Paolo Salvadé

INDA
Referência internacional na decoração 
de espaços de banho, a INDA é um dos principais
produtores de mobiliário, cabinas de duche, painéis
de banheira e acessórios toalheiros a nível mundial.

Características:
PROGETTO: Série de mobiliário de  banho modular,
com acabamentos madeira, lacado 
ou  laminado. Possibilidade de lavatório integrado
em tampo de mármore sintético, semi-encastrado
ou de apoio. Ampla gama de espelhos e iluminação.
H2O: Colecção de  banho integrando mobiliário,
cabinas de duche, acessórios, radiadores seca
toalhas e iluminação.
A excelência do design de Antonio Citterio.
LOGIC: Gama de acessórios toalheiros em latão
cromado.

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

WAREMA
Estores exteriores orientáveis

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.

O Valchromat® surgiu da necessidade de um
produto com cor que o mercado procurava. 
Várias cores o tornam único (azul, vermelho,
antracite, amarelo, verde, castanho e laranja),
podendo dar aos produtos uma estética inigualável
e trabalhado a 3D. 
É um material hidrófugo, grande resistência
mecânica, não tóxico, pouco abrasivo, cores
resistentes, pode ser encerado e envernizado.

Utilizações: peças de design, soalhos, tectos falsos,
portas, mobiliário, decoração de interiores, enfim
até onde a sua imaginação o levar.

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

REFLEXA
Estores exteriores orientáveis / protecção solar

SOL… SÓ O NECESSÁRIO!

❚ 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 88Z mm
❚ Comando manual ou comando eléctrico 

Outras soluções de protecção solar – sob consulta

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

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

Valbopan – Fibras de Madeira S.A.
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ALSECCO
Sistemas de fachada com
isolamento térmico pelo exterior

SUBTELHA SOUTUILE
Coberturas em Naturocimento

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Moirinhos, Apartado 171, EC Aveiro, 3811-957 Aveiro
234 378 900
234 378 902
info@extrusal.pt
www.extrusal.pt

Extrusal, S.A.

EXTRUSAL
Caixilharia em alumínio

INDA
Cabinas de duche

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Variante de Cacia, Apartado 143, 3811-903 Aveiro
234 915 100
234 915 119
grenos@grenos.pt
www.grenos.pt

Grenos, Lda (Importador)

INDA
Referência internacional na decoração de espaços
de banho, a INDA é um dos principais produtores 
de mobiliário, cabinas de duche, painéis de
banheira e acessórios toalheiros a nível mundial.

Características:
7000 ELECTA: Cabinas de duche em alumínio
cromado. Vidro temperado anti-calcário de 6 e 8mm;
Acessórios em latão cromado.
4000 TRENDY: Cabinas de duche em alumínio
anodizado e cromado. Vidro temperado anti-calcário
de 6mm; Acessórios em latão cromado.
Disponívelaté 180 X 90cm.
3000 VILLAGE: Cabinas de duche em alumínio
cromado. Vidro temperado anti-calcário de 6mm;
Acessórios em latão cromado.
H2O: Cabinas de duche em alumínio cromado. 
Vidro temperado anti-calcário de 8mm; 
Disponível até 180 X 90cm.

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Casal da Parreira, Obras Novas, 
Apartado 49, 2580-511 Carregado
263 859 663
263 859 665
pfp@pfp-mtc.pt
www.pfp-mtc.pt

PF&P, Lda

O que seria ter uma fachada que oferece conforto
térmico estanquicidade e múltiplas opções 
no design?

A sua função é servir de barreira às infiltrações
de água e humidades dos telhados, estando

particularmente vocacionada para a Reabilitação e
Reconstrução de edifícios. 

❚ Garantia de estanqueidade;
❚ Não arde;
❚ Solução económica, porque permite a redução 
de apoios na estrutura de cobertura e na
quantidade de telha a aplicar, em cerca de 50%.
❚ Não necessita manutenção;
❚ Indicada para todas as estruturas de cobertura,
com inclinações iguais ou superiores a 10%.

É possível vivermos 
num mundo melhor:
❚ sem fissuras ou corrosão 
❚ sem oxidação, infiltrações
❚ sem ruídos exteriores 

7000 ELECTA

4000 TRENDY

3000 VILLAGE

H2O
Design 
Antonio Citterio

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

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

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

É possível se aplicarmos alumínio
Extrusal em janelas com 
o acompanhamento de um Extrusalista.
Percursores da nossa filosofia, 
o Aluminismo, os Extrusalistas são 171
dos melhores profissionais do país 
na área da serralharia e aplicação 
de caixilharia, acessíveis ao comum 
dos mortais através da LINHA ALUMÍNIO
800 20 30 20 (gratuita). 
Esta elite de colaboradores Extrusal tem
o intuito de acabar de uma vez por todas
com os problemas com a colocação 
de portas e janelas de alumínio, 
a bem do alumínio, para o bem de todos.
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DOMÓTICA
Gestão técnica de edifícios

BLUBLEU
Cabine de duche

M_PRO
Linha de Secretárias

MORADA
TEL
FAX

Outeiro da Cabeça
(Atendimento ao Cliente) 261 920 005/8, 261 920 000
261 920 001

Lusoceram – Empreendimentos Cerâmicos, S.A.

PIEMONTESA
TelhaSol

A funcionalidade de uma telha Lusa aliada à estética de uma telha de Canudo

TelhaSol Piemontesa – uma telha que apresenta de forma distinta e harmoniosa, 
uma excelente conjugação de elementos com todo o ambiente envolvente.
Surgindo no mercado com inúmeras cores acabamentos, distingue-se pela sua funcionalidade 
e óptima rentabilidade de apenas 13 unidades por m2. 
O seu traço estético faz-nos viajar ao passado, lembrando a antiga telha de Canudo.
Vantagens: 
❚ Rápida aplicação
❚ Não precisa de Sub – Telha
❚ Boa estanquidade
❚ Apenas 13 unidades m2
❚ Traço estético da telha de Canudo
❚ Diversos Acabamentos

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

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

A capacidade de integramos todos os sistemas 
de gestão técnica do edifício num único sistema,
revela-se essencial. O gestor do edifício passa 
a dispor de uma maior flexibilidade de gestão, maior
intervenção, acesso remoto e sobretudo passa 
a utilizar um único sistema com interface
simplificada ao invés de interagir com vários
sistemas distintos de elevada complexidade.

O universo das soluções para habitações inteligentes.
Conforto, Segurança e eficiência energética são
características imperativas dos nossos de projectos
de habitação inteligente. 

THI, Lda

MORADA
TEL
FAX

EMAIL

Parque Industrial do Seixal, LT 15, Rua Rodrigo Sarmento de Beires nº1, 2840-068 Aldeia de Paio Pires
212 137 850
212 137 860
geral@gmais.com

G+...banho, Lda

“A Arte não é algo, que Atinge 
os seus Objectivos só por acaso” SENECA

A secretária com o bloco rodado de puxador
contínuo e a bandeja porta acessórios, criam um
conjunto ideal para o seu posto de trabalho.
A transparência e a estabilidade são realçadas 
pela reduzida mistura de materiais: em madeira
natural ou madeira com velatura a preto, o vidro 
e o alumínio mate, dão brilho às superfícies.
Disponíveis também diversos tipos de armários 
da mesma linha, conjugando vários tipos de
acabamentos e dimensões. A linha M_Pro 
é especialmente destinada para gabinetes 
de administração de direcção ou de executivos,
onde o design faz a diferença.

A G+ aposta no design inovador.A qualidade aliada à beleza é notável na cabine“SHOWER ART”.
A porta desliza através de sistema de esferas,o seu interior em corean permite um duche apaziguante,
enquanto pode desfrutar dos seus jactos verticais, assim como do seu chuveiro duplo.

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Showrooms Águeda, Algarve, Braga, Coimbra,
Queluz, Leiria, Lisboa, Porto e Setúbal
214 345 000
214 345 050
info.marketing@haworth.com
www.cortalseldex.pt

Cortal Seldex – Haworth Portugal, S.A.

SHOWER ART 130/120X90
SHOWER ART ANGULAR 100/90X90

Caixa de Credito Agrícola de Santiago da Guarda, 
gabinete de arquitectura: Arco/Arq.º Fernando Madeira
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ULTRABOND P990 1K
Assentamento de pavimentos 
de madeira

BOLON
Revestimento de chão em PVC entrançado

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

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.

Uma das principais causas de reclamação relativa 
a pavimentos de madeira é a descolagem, o que 
por sua vez está directamente relacionado com 
a humidade excessiva das betonilhas,
a Mapei desenvolveu um sistema rápido e seguro 
de assentamento de pavimentos de madeira. 
A utilização de ligantes hidráulicos especiais 
de secagem rápida Mapecem ou Topcem aliados 
à perfeita aderência  e alta elasticidade 
do adesivo monocomponente poliuretânico
Ultrabond P990 1K, permite realizar a betonilha 
e assentar o pavimento de madeira num prazo
inferior a uma semana.

A solução em madeira para a arquitectura de interiores

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.

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

HORIZAL 
Guarda corpos em alumínio

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

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

Horizontal, Lda (Importador)

Garantia 10 anos.
Em conformidade com a especificação 
LNEC e 470-2005 de Outubro 2005.

Em www.horizontal-lda.com estão disponíveis:
❚ Pormenores técnicos em ficheiros: dxf / pdf e pps;
❚ A nova gama de guarda corpos Free Art®: a
liberdade de expressão: designs em serigrafia no:
vidro, chapa, em corte laser, etc. 
❚ Referências nacionais e em destaque.
Descubra as nossas soluções técnicas,
desenvolvidas ao longo de 37 anos.
Para mais informações contacte
Carlos Pereira: 912 541 231

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.



MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Dep.Eng.Civil, Univ.Coimbra, Pólo II, 
Rua Luís Reis Santos, 3030-788 Coimbra
239 797 219
239 405 722
cmm@cmm.pt
www.cmm.pt

CMM/LSK/Gestedi/Arcelor

LSK JORNADA TÉCNICA
Produtos em aço enformado a frio

A utilização de perfis em aço enformado a frio 
é amplamente usada na construção residencial 
em vários países, por apresentar inúmeras
vantagens em relação aos materiais tradicionais. 
A Jornada tem como objectivo passar informação
relevante neste domínio, apresentando aspectos
arquitectónicos e construtivos das soluções.

Local e Data: 27 de Outubro de 2006 (sexta-feira),
EXPONOR, Porto, Feira da CONCRETA 2006. 
Entrada Gratuita! Oferta da entrada na Feira,
coffee-break, certificado e livro de actas 
das sessões aos participantes. 
Sujeito aos lugares disponíveis! 
Faça a sua inscrição em www.cmm.pt/lsk 
ou através do email lsk@cmm.pt

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.

ARQUITECTOS informação

DESTAQUE163
Este suplemento faz parte integrante do boletim de outubro de 2006

ATTITUDE
Design Morten Voss 

ELEGANCE 52
Versatilidade panorâmica

MORADA
TEL
FAX

EMAIL

Rua Adário G. Moreira, 1519, 4486-854 Vilar do Pinheiro
220 028 280-81
220 028 289 
padimat@azevedos-sa.com

Padimat

GSI – LINHA PANORAMA BIG
Louça Sanitária

DESTAQUE165

A linha Panorama Big da GSI representa um upgrade em termos de design, 
caracterizado por linhas simples e minimalistas.
As suas formas arredondadas e naturais completam qualquer ambiente, personalizando-o.

Esta colecção inclui lavatórios suspensos, de apoio e assimétricos, de forte espessura, 
disponíveis em 6 profundidades: 40 cm, 42 cm, 45 cm, 48 cm, 50 cm e 55 cm.

Elegance 52 é um sistema versátil 
de fachada cortina que combina
tecnologia com a exigência 
de contemporaneidade na construção
de edifícios com grandes superfícies

exteriores envidraçadas.

Este sistema está testado e certificado
por laboratórios oficiais em vários países,
tais como: Alemanha, Bélgica, França,
Polónia, Ucrânia, República Checa 
e Roménia – cumprindo os requisitos 
da Marcação CE, apresentando-se 
em conformidade com as directivas
comunitárias que lhe são exigidas.

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Alto da Bela Vista, Estrada das Ligeiras, 2735-337 Cacém
214 272 300
214 265 521
info.geral.pt@sapagroup.com
www.sapagroup.com/pt/Portugal

Sapa Portugal

“Uso o design para
quebrar as regras. 
Como designer gosto 
de apresentar algo novo,
caso contrário não valia a
pena ser designer.”
Morten Voss

Disponível no nosso showroom.
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FICHA DE INSCRIÇÃO
Data limite: 20 de Novembro

Aquallia SPA Forum Conferência – 23 de Novembro

Aquallia SPA Forum Workshop – 24 de Novembro

Pretendo inscrever-me no Aquallia SPA Forum Lisboa
Nome (preencher com MAIÚSCULAS)

Morada

Localidade

Cód. Postal

Telefone E-mail

❑   Expresso a minha autorização para tratamento e divulgação dos dados pessoais solicitados, para nomeadamente continuar a receber 
informações da empresa promotora, no âmbito comercial e de marketing. Lei n.° 67/98, de 26 de Outubro.

Mais informações: contact@spaforumlisboa.com

Mudança de nome:  nenhuma taxa adicional até 31 de Outubro de 2006, 
após essa data 30 € de despesas administrativas.

Cancelamento: 120 € até 8 de Novembro (incluído), após essa data 100% do valor pago.

Valores apresentados sem IVA.

Desejo participar no Workshop do dia 24 de Novembro ❑   

O SPA Forum é uma organização da AzurAmbiente em co-organização com a empresa Millenium Organization.

Assinale se: Deseja receber a nossa Newsletter ❑
                Deseja ser contactado pela nossa promotora e conhecer o nosso portfolio ❑

Deseja catálogos sobre: SPA’s ❑     Casas de banho ❑     Cozinhas ❑     Jardim ❑     Revestimentos ❑

devolver para o fax:
219 498 229

PREÇO ESPECIAL 
PARA ARQUITECTO 

INSCRITO NA ORDEM

150 €
membro n.°
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23-24 NOVEMBRO   Hotel SANA Lisboa

AzurAmbiente
Edifício Ambiente, Lote 2, Av. Severiano Falcão
2686-401 Prior Velho
Contacto: Patricia JESUS (Marketing)
Tel.: 219 498 210 • Fax: 219 498 229
E-mail: contact@spaforumlisboa.com
www.spaforumlisboa.com

Cerca de 68% dos arquitectos que lêm este anúncio já terão estado envolvidos 
num projecto de SPA, mas poucos terão experimentado algum SPA ou 
mesmo tido acesso a informação especializada sobre os aspectos 
a ter em conta quando desenham um SPA.

Esta é a oportunidade de receber informação de especialistas nacionais e 
internacionais, vindos da Europa, África do Sul e EUA. Neste Forum 
terá acesso a informação importante sobre as oportunidades de 
mercado, inovações e rentabilidade desta indústria.

Serão abordados temas como a Vinoterapia – terapia com produtos 
vinícolas; Tratamentos à base de plantas, uma cura de juventude; 
Como criar um SPA com assinatura; SPA – Serviço, personalização, 
atitude; A medicina anti-envelhecimento: a nova tendência de SPA.

Porque o Turismo “Wellness” está em forte crescimento, não 
perca esta oportunidade de participar naquele que é o único 
evento sobre a indústria de SPA, Saúde, Bem-estar e 
Design em Portugal.




