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Aisladeck é um isolamento térmico à base de
espuma P.I.R. (polisocianurato) para cobertura
metálica ou em betão, que proporciona uma mínima
absorção de água, e insuperáveis propriedades
isolantes, resistência à compressão, estabilidade
dimensional e excelente comportamento face ao
fogo:Euroclasse B-s2-Do
A apresentação do produto em placas ligeiras de
2,5m x1,2m faz com a sua colocação seja
extremamente rápida e fácil, com menos fixações
por m2 e de menor comprimento. 
Aisladeck está indicado tanto para coberturas
novas como para reabilitação.

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Pq. Ind. Sintra-Cascais – Lote 6, 
Cabra Figa – Albarraque, 2635 Rio de Mouro
219 152 636
219 259 071
texsa@texsa-portugal.pt
www.texsa.pt

Texsa Portugal, S.A.

AISLADECK®
Isolamento térmico

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua da Manutenção, nº 17 - 4º Esq.,
1900-318 Lisboa
213 550 440
213 550 441
ogivaglobal@mail.telepac.pt
www.ogivaglobal.pt

Ogiva Global , Lda

MHZ
Protecção solar exterior e interior

❚ Fachadas elegantes
Sempre a combinação perfeita entre 
a técnica e a óptica. 
Para a criação de sombras nos envidraçados 
ou para o toque final na arquitectura, incorporando
componentes em aço inox 
e pormenores técnicos de elevado nível.
❚ Design de interiores
De transparente a translúcido e opaco, com a
utilização de texturas, padrões e cores, as soluções
para interior podem criar ambientes modernos e
acolhedores, tanto para escritórios como para
habitação.

COMPACTO EXTERIOR
Revestimento de fachadas

Características 
❚ Aplicação exterior
❚ Vários acabamentos (madeiras, cores lisas,
metálicos, pedras)

Aplicações
❚ Fachadas
❚ Tectos 
❚ Portões

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

Banema – Madeiras e Derivados, S.A.

Vantagens
Corte das pontes térmicas 
Versatilidade na variação de espessura
Fácil colocação
Maior resistência, suportando alvenarias
Elevada resistência ao fogo

Este produto cumpre o novo regulamento térmico.

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Zona Industrial, 2.ª fase,
4935-232 Neiva , Viana do Castelo
258 350 480
258 350 489
geral@pavineiva.com
www.pavineiva.com

Pavineiva, Lda

PAVINEIVA
Caixa Winbox

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.

Com a aprovação EPAL
O Mapelastic, argamassa cimentícia bicomponente
elástica, usada há mais de dez anos para a
impermeabilização de betão, varandas, terraços casas
de banho e piscinas, pode ser aplicado sobre suportes
cimentícios, pavimentos existentes (limpos e bem
aderentes no suporte) e rebocos.
O produto deve ser aplicado com espátula plana ou,
em alternativa, por projecção, em pelo menos duas
demãos numa espessura não inferior a 2 mm por
demão, incorporando na primeira demão do produto
ainda fresco, uma rede em fibra de vidro. 
O Mapelastic, cumpre os critérios definidos na norma
BS 6920 e no Decreto-Lei n.º 243/2001 de 5 de
Setembro, isto é, o Mapelastic pode estar em contacto
com a água potável, conforme o Relatório emitido pela
EPAL (Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.).
Graças a esta propriedade, além das utilizações
citadas, o Mapelastic pode ser utilizado para a
impermeabilização de reservatórios de água
destinada a consumo humano.

Este equipamento permite regular o acesso 
de forma controlada e garantir a unicidade 
de passagem, associando um design atractivo 
à segurança efectiva das instalações.

AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS SÃO:
Segurança Grande fluxo de utilizadores
Controlo de acesso bi-direccional, equipado com
sofisticado sistema de sensores para a detecção 
de entradas não autorizadas ou forçadas.
Design Efeito de barreira reduzido
Passagem livre de 550mm e 900mm de acordo com
os regulamentos DDA e ADA de incapacitação.
Equipamento baseado num mecanismo flap.
Opções Materiais alternativos para a personalização
do topo. Possibilidade de integração de leitores de
controlo de acesso.
Aplicações Edifícios de serviços, industriais e
aeroportos.

MAPELASTIC
Argamassa cimentícia 
para impermeabilização

SPEEDSTILE FL
Acesso controlado de pessoas

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Av. Infante D. Henrique Lote 306-2, 
1950-421 Lisboa
218 315 600
218 315 699 
info.pt@gunnebo.com
www.gunnebo.pt

Gunnebo Portugal, S.A.



O Sistema é composto por:
❚ Colector Solar
❚ Acumulador Solar
❚ Grupo Circulador
❚ Controlador
❚ Tubos flexíveis de ligação
❚ Caixa Integradora 

Vantagens 
do Sistema Solar Cobert ®
❚ Energia Integrada no telhado
❚ Sistema Solar Completo para
produção de água quente
❚ Compatível coma a maioria
dos sistemas de aquecimento
de apoio
❚ Fácil instalação
❚ Economia (a utilização dos
colectores de alto rendimento
Cobert® permite o
aproveitamento de forma eficaz
e gratuita da energia solar,
convertendo--a em calor.
Fornece em média 80% das
necessidades de energia para
aquecimento de águas).
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MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua do Paraiso, 51, Porto Longo, 
2425-622 Monte Redondo
244 691 625 / 912 541 231
244 691 549
horizontal@horizontal-lda.com
www.horizontal-lda.com

Horizontal, Lda (Importador)

HORIZAL
Guarda corpos em alumínio

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

STÛV 30
Salamandra

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Estrada D. Miguel 2758, 4510-243 Gondomar
224 631 103
224 670 265
imporchama@imporchama.pt
www.imporchama.pt

Imporchama – Fogões de Sala, Lda (Importador)

A Stûv 30 é uma Salamandra com 3 modos 
de funcionamento

1. Fogo envidraçado
Durante o dia, o Stûv 30-in, com a sua vidraça
arredondada e de grandes dimensões, oferece
uma visão excepcional das chamas. Aquece com o
rendimento das melhores estufas a lenha e com
toda a segurança.

2. Fogo aberto
Para o serão, um pequeno gesto transforma o seu
Stûv 30-in num fogo aberto. E até poderá fazer
grelhados em fogo de lenha em pleno Inverno !

3. Fogo contínuo
Para a noite, a porta envidraçada desaparece para
dar lugar à uma porta opaca de impermeabilidade
reforçada, que permite retardar a combustão. As
chamas reavivam-se na manhã seguinte, logo que
se abra a admissão de ar. Tudo isto é uma
exclusividade Stûv !

É ainda possível, colocando uma base giratória,
rodar a Stûv 30 em 360º, direccionando a sua
porta para qualquer lado.

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Apartado 575 – Ponte da Madalena
2416-905 Leiria
244 720 000
244 722 373
d.comercial@roca-sa.com
www.roca.pt

Roca, S.A.

Radicalidade.
Absoluta Liberdade.

Debaixo destas premissas o arquitecto David
Chipperfield criou a casa de banho Element para 
a Roca. Um desenho moderno para um público
inovador que encontra no Element a expressão
natural do seu modo de entender as coisas.

SÉRIE ELEMENT
Casa de banho modular

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Outeiro da Cabeça 
261 920 000/5/6/29
261 920 001/7
lusoceram@uralita.com
www.lusoceram.pt

Lusoceram – Empreendimentos Cerâmicos, S.A.

COBERT®
Sistema solar térmico

O Grupo Uralita apresenta o seu sistema de produção de água quente
sanitária, a partir da Energia Solar Térmica, desenvolvida em colaboração
com um dos mais reconhecidos fabricantes de sistemas de captação solar
a nível mundial.
Este Sistema Solar Térmico Cobert ® foi desenvolvido com tecnologia 
de vanguarda e alta qualidade nos seus componentes. Trata-se de um
sistema composto por elementos que permitam a sua perfeita integração
no telhado.
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Na decoração, o pormenor marca a diferença!
Nós concebemos o pormenor.

❚ Qualidade
❚ Modernidade

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Zona Ind. de Assequins, Apt.103, 3754-909 Águeda
234 622 881/623 466
234 621 688
manfercan@mail.telepac.pt
www.manfercan.com

Manuel Fernandes Canas, S.A.

MANFERCAN
Varões e acessórios para cortinados

REIMPER
Sistema de impermeabilização 

O Reimper é um bi-componente composto por uma
resina latéx aquosa pura e adjuvantes sólidos
rigorosamente seleccionados. Esta combinação,
permite uma qualidade de impermeabilização,
elasticidade e resistência ao envelhecimento, nos
mais diversos locais de uma construção tais como:
piscinas, tanques, depósitos, terraços, varandas,
coberturas, telhados, chaminés, clarabóias,
soleiras, caixilharias de portas e janelas, ralos,
caleiras e fachadas ventiladas. 

❚ Permite qualquer tipo de acabamento final.
❚ vantagens no isolamento térmico
❚ indicado para coberturas de painéis solares 
❚ suporta elevadas amplitudes térmicas 

Para mais informações 800 262 800.

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Parque Industrial de Laúndos, Lote 30, Apart. 170,
4494-909 Póvoa de Varzim
252 600 200 
252 626 938
info@quimidois.com
www.quimidois.com

Quimidois – Indústria Química, Lda
MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Avenida Salgueiro Maia, 979, Abóboda, 
2785-501 São Domingos de Rana
219 255 300
219 255 310
info@cruzfer.pt
www.cruzfer.pt

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

Centro Empresarial de Aveiro (ANJE) (pav.4/5/6/9) 
38511-511 Aveiro
234 940 458 
234 940 419
dep.comercial@foursteel.eu
www.foursteel.eu

Foursteel – Produtos em Inox, Lda

STEEL STYLE
Radiadores toalheiros

Originalidade, design e qualidade – foi esta a ordem
de ideias considerada para a gama de radiadores
toalheiros em aço carbono Steel Style.
Procurando marcar pela diferença através dos
pormenores, apresentando soluções com sobriedade
nas linhas a Foursteel procura com a Steel Style
cativar o público que procura para o espaço de banho
a criação de ambiências únicas.
| Everyone Is Unique | Every Space In Your Home
Must Be You | Must Be Unique

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Avenida Vilamoura XXI, Apartado 1124, 8121-914 Quarteira
289 322 580 
289 322 563
pedra.decoracao@mail.telepac.pt
www.pedradecoracao.com

Pedra e Decoração

FOCUS
Lareiras

“It’s magnificent,
congratulations…”
Escreveu Sir Norman Foster 
a Dominique Imbert após a
realização do “Filofocus gigante”.

Incentivado por estes
cumprimentos, Dominique
Imbert, realizou versões a
dimensões mais razoáveis,
destinadas 
a interiores contemporâneos.
O “Filofocus mural”, enquadra-se
particularmente em atmosferas
contemporâneas e ambientes
despojados.

No catálogo existem mais 
de 50 modelos:
❚ Modelos centrais
❚ Modelos murais e de ângulos
❚ Modelos integrados
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ACÇÕES DE FORMAÇÃO INTEREMPRESAS 2008

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua de Moçambique 7, 1170-242 Lisboa 
218 163 160
218 147 933 
geral@certitecna.pt
www.certitecna.pt

Certitecna – Engenheiros Consultores, S.A.

NOVO!
CURSO 
DE FORMAÇÃO 
DE PERITOS
QUALIFICADOS/
MÓDULO RCCTE REF.ª 1 
Finalidade Capacitar para a elaboração de estudos 
e projectos de comportamento térmico de edifícios,
com vista ao seu licenciamento
Duração 30 horas
2.º Curso 31 de Março a 19 de Abril 2008
3.º Curso 5 a 31 de Maio 2008

CURSO 
DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIOS REF.ª 2
Diploma CFPA Europe, em colaboração com o CNPP
Reconhecido pela ACT
Finalidade Formação de especialistas no domínio
alargado da segurança contra incêndios
Duração 70 horas
1.º Curso 31 Março a 4 de Abril e 14 a 18 de Abril 2008
2.º Curso 13 a 17 e 27 a 31 de Outubro 2008

CURSO DE
IMPLEMENTAÇÃO 
DA DIRECTIVA ATEX REF.ª 3 
Finalidade Divulgação de metodologias 
de implementação da Directiva ATEX 
(Decreto Lei n.º 236/2003)
Duração 14 horas
Data 3 e 4 de Abril 2008

CURSO DE SISTEMAS DE
GESTÃO DA SEGURANÇA/
OHSAS 18000 REF.ª 4
Reconhecido pela ACT
Finalidade Desenvolvimento de competências para
implementação de um programa de gestão da
segurança, adequado ao processo da empresa e aos
riscos existentes
Duração 35 horas
Data 20 a 24 de Outubro 2008

FORMAÇÃO DE COMBATE
A INCÊNDIOS REF.ª 5
Finalidade Capacitar para a 1.ª intervenção 
em caso de incêndio, de acordo com o art.º 217 
da Lei nº35/2004 - Código do Trabalho
Duração 14 horas
1º Curso 1 e 2 de Abril 2008
2º Curso 21 e 22 de Outubro 2008

CURSO DE GESTÃO DE
SITUAÇÕES DE CRISE REF.ª 6
Finalidade Desenvolvimento de competências para 
a gestão de situações de crise
Duração 14 horas
Data 14 e 15 de Maio 2008

CURSO DE PROTECÇÃO 
DE INSTALAÇÕES
PORTUÁRIAS “PFSO” REF.ª 7
Finalidade Aquisição de conhecimentos no âmbito da
aplicação do Código ISPS às instalações portuárias
Duração 21 horas
Data 7 a 9 de Abril 2008

FORMAÇÃO EM HST
“CERTIPASS”– NÍVEL II REF.ª 8
Finalidade Aquisição de competências para a
adopção de comportamentos seguros nas diversas
actividades. Entrega de certificado “CERTIPASS” 
aos formandos com aproveitamento
Duração 14 horas
1º Curso 14 e 15 de Abril 2008
2º Curso 4 e 5 de Novembro 2008

5.º CURSO DE FORMAÇÃO
DE TÉCNICO SUPERIOR 
DE SEGURANÇA E HIGIENE
DO TRABALHO REF.ª 9 
Homologado pela ACT
Finalidade Capacitar para o exercício da profissão de
Técnico Superior SHT e proporcionar o acesso ao
Certificado de Aptidão Profissional
Duração 555 horas
Data 15 de Outubro a 26 de Junho de 2009

CURSO DE ANÁLISE
QUANTITATIVA 
DE RISCOS – NÍVEL I REF.ª 10
(em colaboração com a Det Norske Veritas / Brasil)
Reconhecido pela ACT
Finalidade Aquisição dos conhecimentos teóricos 
e práticos para aplicação dos modelos e técnicas 
da AQR em projecto, operação e manutenção de
instalações industriais
Duração 35 horas
Data 5 a 9 de Maio 2008

NOVO!
COORDENAÇÃO 
DE SEGURANÇA NA
CONSTRUÇÃO CIVIL REF.ª 11
Finalidade Aquisição de competências específicas
para o exercício da Coordenação de Segurança em
Obra, de acordo com o Decreto Lei n.º 273/2003
Duração 30 horas
Data 19 a 30 de Maio 2008

Horário 9h -12h30 / 14h-17h30
Para os cursos ref.ªs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10; aceitam
os reservas de inscrição, para acções de formação 
em horário pós laboral, que serão agendadas quando
o número de interessados o justifique.

Horário pós laboral 18-21h30
Para os cursos ref.ªs 1, 9 e 11.

Secretariado da formação
Carla Gaio, Tel. 218 148 011

Entidade formadora acreditada por DGERT - Direcção
Geral do Emprego e Relações de Trabalho

Cursos de formação inicial e contínua para os Técnicos Superiores de
Segurança, autorizados pela Autoridade para as Condições de Trabalho.

Cursos de formação para Peritos Qualificados, homologados pela Comissão
de Acompanhamento do Protocolo do Sistema de Certificação Energética,

Certificação no âmbito da Qualidade segundo os requisitos da Norma 
NP EN ISO 9001: 2000.
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A ALTERNATIVA
AO DECK DE MADEIRA

O Decodeck® é fabricado a partir de uma combinação homogénea de madeira e plástico, juntando as melhores
propriedades de ambos os materiais. 
Graças às suas excelentes características, podem ser desenvolvidos produtos novos que nunca seriam possíveis 
em madeira clássica.
Surgem inúmeras possibilidades de design para uma grande variedade de aplicações.
A combinação única de madeira e plástico garante longevidade. 
Graças à sua alta resistência à humidade, este material não se degrada como a madeira natural. 
O Decodeck® é totalmente resistente – não apodrece, não lasca e não se decompõe.

DECODECK®
DECK ECOLÓGICO!
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VANTAGENS
❚ Não distorce, lasca, racha, nem descama. 
❚ Não requer pintura nem óleo - Decodeck® não necessita de qualquer manutenção!
❚ Mantém o aspecto original durante anos.
❚ Disponível em 5 cores diferentes.
❚ Não atrai insectos.
❚ Não apodrece nem se decompõe.
❚ Excelente resistência à água e humidade.
❚ Montagem fácil, precisa e rápida com o sistema invisível 'Decodeck® clips'.
❚ Pode ser trabalhado com ferramentas standard para madeira.
❚ Aspecto e toque de madeira natural.
❚ Não é derrapante (seco ou húmido).
❚ Após a montagem, as cores ficam ligeiramente esbatidas, tal como acontece com madeira natural.
❚ Produto amigo do ambiente: as tábuas Decodeck® são totalmente recicláveis.
❚ Não contem quaisquer elementos nocivos.

AUGUSTO GUIMARÃES & IRMÃO, LDA
E.N. 109 – Nº 4201, APARTADO 100, 4406-942 V.N.Gaia
Tel: +351 227 537 400
Fax: +351 227 537 490
e-mail: geral@agi.pt
Site: www.agi.pt

PARA MAIS INFORMAÇÃO PREENCHA E ENVIE A FOLHA DE RESPOSTA 

VISITE-NOS NA EXPOCONSTRÓI DE 9 A 13 DE ABRIL DE 2008
EXPOSALÃO - BATALHA

DESEJO RECEBER:
(Assinale com X)

Mais informação técnica (catálogos e amostras)   

Visita para apresentação Decodeck

Convite para a Expoconstrói (Exposalão 9 a 13 de Abril)

PREENCHER A MAIÚSCULAS

ENVIAR POR FAX PARA O N.º (00351) 227 537 490

TÍTULO                                                                  NOME

MORADA

CÓDIGO POSTAL

TELEFONE E-MAIL
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