
Apartado 16, 3240-908 Avelar
236 620 600
236 620 620
maxit@maxit.pt
www.maxit.pt
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WINBOX
Caixa de estore

❚ Maior resistência, suportando alvenarias
❚ Elevada resistência ao fogo
❚ Corte das Pontes térmicas
❚ Peso reduzido
❚ Cumpre novo regulamento térmico 
❚ Versatilidade na variação da espessura
❚ Fácil aplicação
❚ Estudo efectuado no conjunto – alvenaria/winbox
❚ Cálculo efectuado pela Faculdade de Engenharia
do Porto

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
Pol. Comarca I, calle L, 27. 31160 Orcoyen. 
Navarra. Espanha.
+34 948 290 552
+ 34 948 290 553
basmat@basmat.eu
www.basmat.eu

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Baglinox

BASMAT®
A barreira anti-sujidade

O Basmat® é um tapete de alumínio formado por
perfis nos quais se inserem peças de alcatifa,
borracha antiderrapante ou pêlo duro, disponível
em várias cores, que permitem a sua integração em
qualquer ambiente. 
A acção combinada dos diferentes materiais retém
a sujidade e a humidade do calçado e 
❚ reduz custos de limpeza 
❚ prolonga a vida dos pavimentos interiores 
❚ acaba com pisos escorregadios, causadores 
de accidentes 
Basmat® está disponível em três espessuras: 
9, 17 e 22mm 
O sistema de montagem através de um «clic»,
desenvolvido e patenteado pela Baglinox, reduz
consideravelmente o tempo necessário entre
projecto e instalação. 
Catálogo em português. 

A combinação de lavatório e móvel Cala, da Roca,
dão brilho à casa de banho. Esta é uma equipa
vencedora com linhas simples e ângulos suaves. 
A série Cala é composta por dois móveis, dois
lavatórios e um espelho.

A Roca ajuda a descobrir um novo conceito para 
o conjunto de casa de banho baseado em
combinações únicas entre lavatório e móvel. São
soluções integrais marcadas pela naturalidade e
simplicidade das peças e pela adaptabilidade que,
em conjunto, facilitam a criação de ambientes
exclusivos, funcionais e harmoniosos.

Os móveis Cala estão disponíveis em madeira 
de carvalho, branco lacado brilhante e preto.

CALA
Lavatórios e móveis

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Apartado 575 – Ponte da Madalena 2416-905 Leiria
244 720 000
244 722 373
marketing.le@pt.roca.net
www.roca.pt

Roca, S.A.

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, Tel.: 912 541 231

LECA® SECA
Isolamento térmico a começar 
na última laje

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

maxit, S.A.

A forma mais simples de isolar eficientemente uma
cobertura não transitável aumentando a eficiência
energética do edifício.

Disponha os sacos Leca® Seca fechados – lado a
lado e bem encostados uns aos outros – e sinta-se
bem em sua casa.

Vantagens:
❚ aplicação rápida
❚ não requer mão-de-obra especializada
❚ nem necessita de abrir os sacos
❚ aumento diminuto das cargas permanentes sobre
a estrutura
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Rua da Manutenção, nº 17 - 4º Esq.,
1900-318 Lisboa
213 550 440
213 550 441
ogivaglobal@mail.telepac.pt
www.ogivaglobal.pt

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

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Ogiva Global , Lda

SISTEMA FRP 
Sistema para o reforço estrutural

Para aumentar a segurança dos edifícios, 
a Mapei apresenta o Sistema FRP um sistema
inovador, constituído por uma gama completa 
de materiais compósitos à base de fibras de alta
e altíssima resistência mecânica e resinas
poliméricas, Expressamente formuladas para 
o reforço e a adaptação elástica de estruturas
portantes em betão armado, pré-esforçado 
e em aço.

O Sistema FRP (Fiber Reinforced Polymer), 
é particularmente indicado para:
❚ O enfaixamento externo de elementos 
sujeitos à compressão.
❚ O reforço de elementos curvos.
❚ A reparação de estruturas localmente
danificadas.
❚ O reforço e a adaptação sísmica de arcos 
e abobadas em alvenaria.   

Progress:
MAPEWRAP PRIMER 1
MAPEWRAP 12
MAPEWRAP 31
MAPEWRAP C UNI AX

PLANITOP 100
ELASTOCOLOR PINTURA

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Business Parque Tejo XXI, E.N. 1, km 19,65, Gelfas, 2600–659 Castanheira do Ribatejo
263 860 360
263 860 369
info@mapei.pt
www.mapei.pt

Lusomapei, S.A.

O sistema de fachada ventilada da WERZALIT® 
está disponível no painel fenólico HPL ou em
componentes perfilados, ambos muito resistentes a
intempéries e dimensionalmente estáveis. Graças ao
sistema de fachada ventilada, é possível obter um
considerável incremento do balanço energético da
habitação. Os perfis Siding e Selekta permitem uma

ampla variedade de soluções construtivas: na forma,
disposição e cor.
Principais Características: resistência em exposição
continuada à intempérie, não requer manutenção,
pronto a aplicar de fábrica, longevidade garantida,
resistência à radiação UV, grande variedade de cores
lisas e madeiras.

WERZALIT® 
Sistema de fachada Ventilada

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.werzalit.de

Banema – Madeiras e Derivados, S.A.

SIMFLEX
Sistema de instalação sanitária

Estruturas metálicas galvanizadas de encastrar em
paredes de alvenaria, com todos os acessórios para
a instalação de louça sanitária suspensa – sanita,
lavatório, bidé.

❚ Fácil e rápida instalação
❚ Autoclismos interiores OLI com enchimento rápido
e silencioso
❚ Classe A em termos de eficiência hídrica
❚ Gama de placas de Comando com design moderno
e funcional 

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Variante da Cidade, Apartado 705, 3805-851 Aveiro
234 300 200
234 300 220
geral@oli.pt
www.oli.pt

Oliveira & Irmão, S.A.



ARQUITECTOS informação

DESTAQUE190
Este suplemento faz parte integrante do boletim de novembro 2008

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

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Gunnebo Portugal, S.A.

CLEVER 
Clever…está na Moda

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Barcelona – Espanha
00 34 935 641 094
00 34 935 643 703
info@standardhidraulica.com / geral@rneto.com
www.standardhidraulica.com / www.rneto.com/clever/

Standard Hidráulica, S.A.U.

SOHO 
Porcelânico

Bem ao estilo contemporâneo de habitar, Soho
assume-se como um pavimento dirigido a um 
Cliente mais jovem, mais citadino.
Quando na habitação ou local de trabalho, quando 
se procura no design de interiores, sobriedade,
elegância ou sofisticação e igualmente liberdade, 
a resposta é dada por este produto porcelânico
apresentado no formato 60x60R e 30x60R, nas cores
(Neutro, Bege, Cinza e Castanho), com os
complementos rectificados da série Soho Duetto. 

❚ Porcelânico esmaltado a húmido
❚ Elevado número de serigrafias
❚ Proposta para pavimentos e revestimentos

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Apartado 20, 3771-953 Oliveira do Bairro
234 730 500
234 730 502
recer@recer.pt
www.recer.pt

Recer, S.A.

Segurança Grande fluxo de utilizadores; 
controlo de acessos bi-direccional
Design ❚ Corpo em aço polido ou aço inoxidável
escovado como padrão  ❚ Asas de rotor em vidro
temperado  ❚ Diâmetro de 1350 ou 1500mm 
❚ Movimentação de rotor de 120° após sinal de
autorização 
Opções  ❚ Materiais alternativos para
personalização dos diferentes corrimões: aço
inoxidável, madeira, mármore, rocha prensada,
granito  ❚ Opção de tranca para proteger contra
situações não autorizadas  ❚ Integração com leitor
de cartões ou opção de controlo remoto
Aplicações Edifícios de Escritórios, Bancos, TI,
Educação, Telecomunicações, Lazer, Petroquímicos

CAIXILHARIAS
As inovações em janelas e portas de madeira/aluminio

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Quatro Estradas, E.N. 125, 8100-321 Loulé
289 355 420
289 355 422
sales@mestreraposa.com
www.mestre-raposa.com

Mestre Raposa, Lda

❚ Novos vernizes com protecção UV, aumentam 
em muito durabilidade da superfície, mesmo sendo
aplicadas perto do mar. Isolamentos elevados
ajudam a reduzir os custos energéticos.
❚ Estão na moda novos tipos de madeiras nobres
para casas modernas.Não só são atraentes como
tambem absorvem e armazenam o poluente CO2, o
que é uma boa contribuição para o meio ambiente.
❚ As mais recentes técnicas de produção e fabrico
permitem uma enorme oferta de combinações, como
por exemplo: “Portas de correr com elevação e Portas
em Fole” com uma extensão até 8 metros de largura.
❚ No que se refere à “segurança” estes elementos de
alta qualidade cumprem as exigências mais elevadas.

❚ A madeira pode ser enriquecida com um
revestimento exterior de alumínio a seu gosto.

É Arquitecto, Projectista, Promotor imobiliário?
Procura um parceiro de negócios competente,
experiente e de confiança?
Materiais de qualidade superior, que reflictam os
últimos avanços técnicos, com novas cores e formas,
e a maximização da eficiência energética são os
temas do presente e futuro. Um amplo conhecimento
desta temática mostra-lhe, a si e aos seus clientes,
como tomar a decisão acertada sem correr riscos.
Por isso, aproveite a nossa experiência nestas matérias
e contacte-nos antes de iniciar o próximo projecto.

GLASSTILE R
Porta de acesso para 
instalação interior



Rua da Guiné, 2689-513 Prior Velho 
219 405 700 / Linha Grátis 800 204 114
219 405 795
technal@technal.pt
www.technal.pt

A CMC em conjunto com a Gaggenau abriram 
no passado dia 24 de Outubro o Gaggenau
Professional Showroom em Almancil. Este espaço
tem como principal objectivo servir e apoiar a zona
sul do país. Poderão ser agendadas visitas técnicas
e com clientes.

Esperamos a Sua visita.

Visite o nosso novo showroom em:
Escaxinas ( Est. de Almancil – Quarteira), Almancil
Tel.: 934 002 012

❚ Substitui uma normal telha tipo aba-canudo ou
uma telha tipo canudo, permitindo manter a
vantagem estética de uma telha tipo canudo;
❚ Aplicação segura: com pernes de segurança para
fixação no suporte, duplos frisos longitudinais e
transversais para elevada estanquicidade, maior
sobreposição de encaixes para melhor protecção;
❚ Aplicação económica: apenas 12,8 telhas/m2 contra
30 telhas/m2 na telha tipo canudo;
❚ Aplicação simples: assentamento rápido, sem
necessidade de cuidados extras pois dispensa
utilização de grampos de fixação das telhas, dispensa
argamassas para fixação, dispensa sub-isolamentos,
dispensa custos de aplicação destes materiais,
obrigatórios com a utilização de telha canudo;
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MORADA

TEL
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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

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Cruz da Légua, 2480-854 Pedreiras, 
Porto de Mòs, Leiria, Portugal
244 498 000
244 498 001
comercial@margon.pt
www.margon.pt

Margon

TELHA IBÉRICA
A cobertura cerâmica vista 
como elemento decorativo

“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

Visite nossa nova loja:
Rua Dr. Gama Barros, 33 A, 1700-143 Lisboa

MORADA
TEL
FAX

SITE

R. do Alto do Montijo, 15, 2790-012 Carnaxide
214 250 600
214 250 601

www.gaggenau.com

Gaggenau

GAGGENAU
Gaggenau professional
showroom Almancil / CMC

Sempre atenta à conjuntura do sector e às
necessidades dos profissionais que nele operam, 
a Technal desenvolveu um novo sistema de batente
– Unicity Plus – composto por uma janela dupla de
folha oculta que responde às exigências térmicas e
acústicas mais elevadas do mercado e que inclui
protecção solar integrada nas duas folhas, evitando 
o sobreaquecimento e o aumento do consumo de
energia em sistema de ar condicionado. 

A solução global para uma construção sustentável
❚ Estética minimalista, característica que era
exclusiva do aço.
❚ Alta atenuação acústica com valores que 
atingem os 45dB.
❚ Baixa transmissão térmica: Uh=1,63 W/m2oK.
❚ Cortina e estore interior de 16, 25 e 35 mm.

Hydro Building Systems, Lda – Technal 

UNICITY PLUS
Novo sistema de batente Technal 

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

PARCEIROS PARCEIROS PARCEIROS

GALEA™ LIFE
Design e Tecnologia com toque humano

Galea™ Life combina cores atractivas, diferentes
materiais, texturas únicas e um excelente design,
com a moderna tecnologia.
Uma gama de aparelhagem especial que responde 
a todas as exigências de utilização, desde as mais
simples às mais elaboradas, permitindo um toque
pessoal a cada instalação.

Galea™ Life oferece também uma variedade de
soluções de domótica In One by Legrand, com
funções de fácil utilização,  permitindo  a constante
evolução  das instalações e proporcionando maior
conforto e segurança no dia a dia.

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Estrada da Alagoa, 96, 2775-716 Carcavelos
214 548 800
214 548 884
contacto@legrand.pt
www.legrand.pt

Legrand Eléctrica, S.A.
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LEXAN THERMOCLICK
Fachadas Translúcidas

FACHADAS LIVRES
DE PERFIS VERTICAIS!
O sistema de placas celulares Lexan Thermoclick de 40mm com protecção aos raios U.V. e sistema de encaixe macho-
-fêmea usa-se principalmente em aplicações de fachada. O sistema macho-fêmea elimina a necessidade de utilização
de perfis verticais de alumínio, melhorando a estética e reduzindo custos de instalação. A estrutura X do painel
confere um nível de rigidez e isolamento excepcionais. 

PARA MAIS INFORMAÇÃO PREENCHA E ENVIE A FOLHA DE RESPOSTA NO VERSO
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AS PLACAS LEXAN THERMOCLICK
LTC 40/4X/4000 OFERECEM:
❚ Estrutura X exclusiva de 4 paredes
❚ Superfície exterior com protecção aos raios U.V.
❚ Boa Transmissão de luz / boas características 
de difusão de luz
❚ Rigidez extraordinariamente elevada
❚ Excelente isolamento térmico
❚ Grande resistência ao impacto
❚ Resistência á intempérie a longo prazo
❚ Garantia decenal
❚ Instalação rápida e simples

CORES DISPONÍVEIS:
❚ Incolor
❚ Branco Opal
❚ Azul
❚ Verde
❚ Vermelho
❚ Violeta
❚ Amarelo
❚ Laranja
❚ Controle Solar IR (ligeiramente esverdeado)

DESEJO RECEBER:
(Assinale com X)

Desejo receber mais informação (catálogos, amostras e informação técnica)

Desejo ser visitado para uma apresentação Lexan Thermoclick

PREENCHER A MAIÚSCULAS

ENVIAR POR FAX PARA O N.º (+351) 227 537 490

NOME

MORADA 

CÓDIGO 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.º67/98, de 26 de Outubro).

❚ MEMBRO Nº

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

E.N. 109 – Nº 4201, Apartado 100, 4406-942 V.N.Gaia
227 537 400
227 537 490
geral@agi.pt
www.agi.pt

Augusto Guimarães & Irmão, Lda

PARA MAIS INFORMAÇÃO PREENCHA E ENVIE A FOLHA DE RESPOSTA 



Com contornos simples e fluídos, as novas torneiras Flow apresentam uma excelente relação design/qualidade/

preço. O resultado é uma linha dotada de originalidade consensual, mesmo com um desenho pensado para optimizar 

os custos de produção.

A gama Flow é composta por 7 versões:
- Lavatório. (52 )

- Lavatório com VDA . (59,50 )

- Bidé. (54 )

- Bidé com VDA. (61,50 )

- Lavatório para aplicação de parede. (140 )
- Base de chuveiro com chuveiro de mão, suporte e flexível. (92 )

- Banheira com chuveiro de mão, suporte e flexível. (99 )

(Todos os monocomandos possuem cartucho cerâmico. Preços sem IVA)

A nova base Júlia cresceu em versatilidade, pois o seu novo formato de grande dimensão

permite a aplicação em espaços amplos e até a substituição de banheiras.

Com este novo formato, a gama Júlia ganha em modernidade e versatilidade, continuando 

a apresentar soluções igualmente económicas.

Características:
• Medidas: 100x80, 120x80 e 140x80.

• Aba integral de 100 mm para aplicação de pousar.

• Aba de 35 mm para aplicação encastrada com ou sem murete.

• Furo da válvula de descarga de 62 mm.

• Chapa 100% acrílica de 3,2mm.

• 100x80 a partir de 105 ; 120x80 a partir de 110 ; 140x80 a partir de 120 .
(Preços sem IVA)

Consensualmente diferente.

Cresceu a versatilidade e o conforto. Uma banheira que une design e economia.

NOVA TORNEIRA FLOW

NOVA BANHEIRA NEXO BASE JÚLIA RECTANGULAR

A nova banheira Nexo conjuga elementos curvilíneos e rectilíneos, resultando numa peça de

linhas simples e fluídas.  Apresenta duas zonas distintas: uma ampla zona de duche  e uma 

zona de imersão, com um declive suave no apoio de costas, proporcionando um maior conforto.

Simultaneamente, a variedade de medidas permite a aplicação da banheira em qualquer espaço

de banho.

Cores: Branco e Pergamon

Liberte o espaço de banho

PVP a partir de:

160x70B60NX 186,00E155,00E

204,00E170,00E

198,00E165,00E

234,00E195,00E

170x70B70NX

170x75B75NX

170x80B80NX

Medida (cm)Referência Branco Pergamon

Preços sem IVA.

Tel: 231 519 500 - Fax: 231 511 024 - Apartado 45, 3781-909 Anadia - Portugal
E- mail: in f o @ s ani t ana.c om - w w w.s ani t ana.c om - w w w.bella v is t a.c om
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Toda a envolvência da natureza.

COLUNA DE
HIDROMASSAGEM LAOS

100% modernidade e bem-estar.

COLUNAS DE
HIDROMASSAGEM YN

As colunas de hidromassagem Yn destacam-se pela beleza pura do aço inox e pelas suas li-

nhas simples e elegantes. A coluna Yn [Max] proporciona uma hidromassagem completa e

envolvente, enquanto a Yn [Dorsal] permite uma hidromassagem essencial da forma mais

prática. Por possuir saída inferior de água, a coluna Yn Max permite  ainda a aplicação sobre 

banheiras.

Características da Coluna Yn [Max]:

• Painel em aço inox com tratamento anti-manchas.

• Chuveiro Superior de grandes dimensões.

• 6 injectores de massagem pulsante (jactos de água

intermitentes).

• Chuveiro de mão lateral.

• Saída de água inferior.

• Misturadora termostática.

Características da Coluna Yn [Dorsal]:

• Chuveiro de mão com 3 funções de massagem.

• Painel em aço inox com tratamento anti-manchas.

• 4 injectores de massagem pulsante (jactos de água

intermitentes).

• Misturadora monocomando.

• Barra deslizante.

As formas orgânicas da nova coluna Laos, de onde se destaca a integração perfeita do chu-

veiro superior de grandes dimensões, atribuem frescura e naturalidade aos espaços onde

se inserem. A sua combinação de materiais, acrílico branco semi-brilhante e aço inox, é, tam-

bém, muito original e elegante.

Características da Coluna Laos:

• Sistema de 6 injectores de massagem pulsante

(jactos de água intermitentes).

• Chuveiro superior de grandes dimensões.

• Misturadora termostática.

• Chuveiro de mão lateral.

• Painel em aço inox com acabamento escovado

e tratamento anti-manchas.

• Porta-objectos.

• Saída de água inferior que permite a aplicação

sobre banheiras.

Liberte o espaço de banho
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