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SOINCA
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

ARC+
Software de arquitectura 3D

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Zona Industrial de Vila Verde, Apartado 39, 
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.

TRESPA METEON
Fachadas ventiladas “design à la carte”

Estrada Nacional 109 nº 4201, Apartado 100, Gulpilhares, 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 (Representação)

Rua da Raposa, 5 - Freixo, 3450-116 Mortágua
916 189 738
239 109 415
inaren@clix.pt
www.inaren.net

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Inaren, Lda

Trespa Meteon é imune às diferentes
condições climatéricas!
A resistência aos UV e a estabilidade
cromática são as mais altas do mercado.

Aplicações: 
Fachadas ventiladas, varandas, portadas,
portões, sinalética, painéis sandwich, etc.

WORKSHOP ARC+
10/03/06 - Porto
11/03/06 - Lisboa
inscrições limitadas
mais informação em www.inaren.net

Desenhe o que pretende criar em 3D
e deixe com o ARC+ o restante (plantas,
cortes, vistas, fotorealismo, animação);
de fácil aprendizagem; Software de simples
utilização permanenteno espaço; Excelente
rendibilidade dos seus projectos.

MONOPOROSA
Revestimento

Nova Colecção

Dimensões:
25 x 36,5 cm
33,3 x 50 cm
32,5 x 65 cm

Para receber mais informações contacte
João Lopes e Luís Gala

Hotel Barceló/Bilbao 
Bopbaa Arquitectos

Mcdonald’s/Penafiel Serra Alvarez/Arquitectos
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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.
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)

ELASTOCOLOR
Membrana elástica

ICOLANDIA
Parques infantis

DOMÓTICA – EIB
THI – Pontos de acesso

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

THI, Lda

O universo das soluções para habitações
inteligentes
A evolução da qualidade de vida torna cada
vez mais indispensável a utilização de
tecnologia nas habitações. A possibilidade
de controlar toda a habitação a partir de um
ponto de acesso (televisão, PDA, Internet,
telemóvel, computador) é hoje uma
realidade, que pode ser adaptada as diversas
situações (inclusivamente aos utilizadores
com deficiências).
Consulte-nos! Envie a planta da habitação,
que nós enviar-lhe-emos a concepção de
habitação inteligente.

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

TEL
EMAIL

SITE

707 240 234
partnerludus@ludusgroup.com
www. ludusgroup.com

LUDUSgroup, S.A.

LUDUS ARCH
Coberturas personalizadas

Trata-se de um projecto inovador
e pioneiro com elevado nível 
de personalização que, 
através do levantamento
individual a cada local efectuado
por uma equipa pluri-competente,
desenvolve soluções de
coberturas, únicas, com relevante
componente arquitectónica 
e de engenharia e em plena
integração com o espaço.

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

Da arquitectura actual 
à recuperação de imóveis, 
a MACIÇA® dispõe de múltiplas
soluções, sempre com base nos
seus perfis de madeira, e com a
mesma garantia de qualidade.
O fabrico é efectuado em
unidade fabril especialmente
equipada, recorrendo a
equipamento base com
controle numérico.
Todas as componentes
obedecem a rigorosos critérios
de selecção.
Os caixilhos daqui resultantes
são peças rigorosas e estáveis,
totalmente montados em
fábrica, sendo a aplicação 
no local uma tarefa simples.
Incorpora sofisticadas
ferragens, funcionais 
e agradáveis.
Óptimo acabamento e grande
flexibilidade nas dimensões,
forma e cor. 
Vidro duplo de 16 a 34 mm
total.

Um sistema de acabamento pelo exterior
que, graças as suas características de
elasticidade, impermeabilidade à agua 
e permeabilidade ao vapor, garante uma
perfeita protecção do betão e dos rebocos
contra os agentes atmosféricos e os raios
ultravioleta.
Graças a uma ampla gama de cores, obtidos
com o sistema de coloração ColorMap,
satisfaz qualquer exigência decorativa.
Elasticidade, Impermeabilidade 
e Durabilidade permanentes.



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)
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FINNJOIST I-JOIST
Sistema de construção de lajes

GEOPLUS
Resina

Quinta de Santa Rosa – Apartado 1042  
2681-855 Camarate
808 262 808
219 484 001
mail@jular.pt
www.jular.pt

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Jular-Madeiras, S.A.

Vantagens:
❚ Lajes de peso muito reduzido.
❚ Rapidez de montagem.
❚ Solução seca.
❚ Ausência de cofragem.
❚ Em reabilitação, evita a montagem de uma
segunda estrutura para suportar a laje.
❚ Ausência de meios de elevação pesada.
❚ Permite a passagem de condutas técnicas
no meio da laje, já que as vigas podem ser
furadas (até diâmetros de 175 mm nas
secções maiores).
❚ Produto homologado/certificado .
❚ Solução económica: preços a partir 
de 25€ / m2.
Consulte a Jular sobre este e outros sistemas 
de construção e reabilitação em madeira

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.

Sistema de construção 
de lajes líder na América
do Norte e da Europa 
do Norte.

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

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.

Um coração nobre (madeira) por baixo de um forte revestimento (alumínio).
A combinação ideal, conjugando uma beleza natural com a melhor protecção existente 
em termos tecnológicos.
❚ 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.
❚ Revestimento exterior em alumínio lacado, várias cores disponíveis conforme paleta de cores
Gaulhofer.
❚ 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.

GAULHOFER
Caixilharia mista de madeira/alumínio

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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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.

Rua do Pinhal, nº 48 Apartado 28 
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. Em
conformidade com a especificação LNEC
E 470-2005 de Outubro 2005. Em
www.horizontal-lda.com pode fazer 
o download dos seus pormenores técnicos
em ficheiros: dxf / pdf e pps: Visite a nova
base de dados. Também disponíveis
catálogos da vasta gama de produtos
Horizal: guarda corpos / portões e cancelas /
palas brisa sol fixas / vedação neptunal para
piscinas. Descubra as nossas soluções
técnicas, desenvolvidas ao longo 33 anos.

Para mais informações contacte
Carlos Pereira: 912 541 231

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.

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.

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.”

Prainha/Alvor, Arq.ºs Telmo Barata e Luis Frasco


