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MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Av. Colégio Militar, 24A 1500-185 Lisboa
217 157 136/ 244 830 100
217 157 138/ 244 814 180 
geral@castelhano-ferreira.pt, 
www.castelhano-ferreira.pt

Castelhano & Ferreira S.A.

ANAUNIA
Paredes móveis

Nos dias de hoje em áreas como a
hotelaria, a utilização de espaços que
anteriormente eram improdutivos,
geram actualmente grandes fontes 
de rendimento. A compartimentação
através de muros móveis, possibilitam
subdividir os espaços à medida das
necessidades. A Castelhano & Ferreira
em parceria com a Anaunia, fabricante
Italiano de paredes móveis, apresentam
diversificadas tipologias deste tipo 
de soluções.

Zona Industrial da Taboeira – Apartado 3016
234 101 010
234 301 148
info@weber-cimenfix.com
www.weber.com.pt

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.

WEBER.TEC 824
Argamassa monocomponente
flexível de impermeabilização

A Weber disponibiliza uma nova solução de
impermeabilização, trata-se de uma argamassa
monocomponente flexível, revestível com cerâmica
ou pedra, e para contacto directo e permanente 
com água. 
weber.tec 824 tem como principais utilizações, a
impermeabilização de piscinas ou tanques de água,
mas permite também ser utilizado em terraços e
varandas ou zonas húmidas. 
O weber.tec 824 destina-se essencialmente a quem
prefere o uso de uma solução monocomponente
flexível de impermeabilização, em detrimento das
argamassas de dois componentes.

Cimento: Pavimento e/ou revestimento em pasta
corada, formatos 60x60, 60x30 e 30x30 rectificado,
com uma elegante textura mate nas cores cimento
Preto, Bege e Cinza, que permite performances
inigualáveis, para aqueles projectos onde se
procura diferenciação, design e qualidade. 

Para mais informações contacte
José Emílio Ferreira: 962 406 589 /
arquitectos@gresart.pt

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

Gresart, S. A.

GRESART
Grés porcelânico pasta corada

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Apartado 52090, 1721 – 501 Lisboa
16939 Linha Optimus Negócios (a partir de qualquer rede)
210 116 939
on.parcerias@sonae.com
https://parcerias.optimus.pt/Loja/OrdemArquitectos/

Optimus Negócios

OPTIMUS NEGÓCIOS  
Parceria Ordem dos Arquitectos

Descubra todas estas ofertas em:
https://parcerias.optimus.pt/Loja/OrdemArquitectos

A Optimus Negócios e a Ordem dos
Arquitectos criaram em parceria ofertas
exclusivas para os Membros da Ordem 
e seus familiares. A parceria engloba
tarifários e equipamentos à medida das
suas necessidades, seleccionados pelas
suas características de fotografia,
transmissão de dados e acesso móvel 
à internet.
z BlackBerry Bold: ¤260
z LG Cookie : ¤92,50¤
z Nokia N95: ¤50
z Kanguru: PEN USB por apenas ¤10
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Terraza é um deck em compósito madeira-polipropileno
de 1.ª utilização, 100% ecológico, de elevada
durabilidade e resistência.
Em perfil de até 6m de comprimento ou na
inovadora solução mosaico 44x44cm, Terraza não
requer manutenção e a sua instalação é simples,
rápida e económica.
Características
Agradável sensação ao pisar, antiderrapante, 
não lasca, instalação sobre estrutura de suporte,
em solo natural compactado e em solo firme 
(p.e., laje de betão).
Aplicações
Pavimentos e revestimentos para jardins, bares,
praias, terraços, parques e toda uma diversidade 
de espaços públicos.

TERRAZA 
Deck compósito – Werzalit®

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.com / www.werzalit.de

Banema – Madeiras e Derivados, S.A.

A nova gama de aparelhagem kallysto® é uma forma
de completar o sistema de produtos da Hager:
compatível com evoluções futuras da tecnologia,
independente na concepção.
Encontram-se disponíveis dois estilos e ambos 
tão elegantes como práticos: muito simples e
simplesmente sedutor.

KALLYSTO® 
Gama de aparelhagem Hager

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Estrada de Polima, N.º 673 - Armazém C 
2785-543 – S. Domingos de Rana 
214 458 450 
214 458 454 
info@hager.pt
www.hager.pt

Hager – Sistemas Eléctricos
Modulares, S.A.

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro, Bloco 2 - Fracção 96 e 97, 2665-602 Venda do Pinheiro
219 862 491
219 862 492
info@kerakoll.pt
www.kerakoll.com

Kerakoll Portugal, S.A.

H40® FLEX
O super-adesivo C2 E perfeito para grés porcelânico

MHZ-OGIVA
Protecção solar exterior e interior

H40® flex, o primeiro adesivo com tecnologia monocomponente para a colocação de alta resistência de
ladrilhos de grés porcelânico e pedras naturais nos destinos de utilização com maiores solicitações, como
sobreposições sobre pavimentos antigos, fachadas, terraços e superfícies grandes.

Estação do Oriente, Lisboa, Portugal. Santiago Calatrava

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

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Ogiva Global, Lda

Fachadas elegantes
Sempre a combinação perfeita entre a técnica e a óptica.
Permitem uma maior protecção do espaço
vivenciado, deixando entrar a luz ao mesmo tempo
que elimina até 86% da radiação solar.
Incorpora 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.

Outras soluções de protecção solar – sob consulta

MORADA

TEL
FAX

SITE

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

Gaggenau

GAGGENAU
Prémio de design da República
Federal da Alemanha

Mais uma vez, o design Gaggenau tem redobrados
elogios: desta vez foi o Combinado Vario RY 491 que
ganhou o Prémio de design da República Federal da
Alemanha em prata. A cozinha profissional é sempre
a referência, com uma linguagem de design que é
orientada pela funcionalidade – clara e simples
ponderados ao último detalhe.
O combinado Vario RY 491 faz parte de uma gama
completa de aparelhos de refrigeração, os Vario
Cooling Serie 400. É o primeiro sistema modular de
refrigeração e congelação feito para encastre total.
As empresas não podem concorrer para a atribuição,
os produtos tem de ser nomeados. Além disso, só as
empresas que já ganharam prémios nacionais ou
internacionais são autorizadas a participar. O prémio
de design da República Federal da Alemanha
também é chamado o “ prémio de prémios ”, pois
nenhum outro prémio de design tem requisitos tão
altos para nomeação.
A Diferença é Gaggenau.

PARCEIROS
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MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Travessa 1.º de Maio, 9, 2630-433 Cardosas
962 807 050/965 302 910 
263 978 548
adn@adn-aquariumdesign.com
www.adn-aquariumdesign.com 

ADN – Aquarium Design, Lda 

ADN – AQUARIUM DESIGN
Ambientes aquáticos personalizados

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.

KERAFLEX MAXI S1
Adesivo cimentício com tecnologia
Dust Free

Adesivo cimentício de elevadas prestações, de
deslizamento vertical nulo e tempo aberto alongado, da
classe C2TE segundo a norma EN 12004 e deformável, de
classe S1 segundo a norma EN 12002, com a tecnologia
Dust Free, para ladrilhos cerâmicos e material pétreo.
Particularmente indicado para o assentamento de
grés porcelânico e pedras naturais de grande
formato (espessura do adesivo de 3 a 15 mm) 
e para o assentamento de pavimentos submetidos 
a tráfego intenso e a fortes solicitações.

A tecnologia inovadora Dust Free que caracteriza
este produto, permite reduzir sensivelmente 
a emissão de pó durante a fase de verter o produto
e de realização da mistura, tornando o trabalho 
do aplicador mais fácil e mais seguro.

Descubra um novo conceito de
aquários com a ADN-AQUARIUM
DESIGN.

Concepção, design, instalação 
e manutenção de aquários.
Criamos ambientes aquáticos
personalizados que funcionam
como peças de design
arquitectónico.

SISTEMA MESTRE RAPOSA
Perfis de alumínio e sistemas de PVC-Madeira/Madeira-alumínio

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

O sistema único de Alumínio PURAL, com bloco
interior em Poliuterano rijo, com os melhores
valores térmicos do mercado-  Uf = 1.0 W/ m2 K 
e Uf=1.1 W/m2 K  à sua disposição.
Sistemas como portas elevatórias/correr 
ou em fole para aplicações várias.
Jardins de Inverno com cobertura em vidro 
(fixo ou eléctrico) ou outro material.
Portas e janelas com qualidade garantida 
e certificados térmicos  Uf= 1.2 W/ m2 K até  

Uf= 1.4 W/ m2 K,  nos materiais como  PVC–Madeira
/Madeira–alumínio.
Vidros Triplos Ug =.08 W/ m2 K com gás Argon ou Cripton.
Para todos os gostos e bolsos.

Venha por isso visitar-nos na FIL- Téktónica ,
Pavilhão 4 – stand 4c23 e veja com os seus próprios
olhos a nossa variedade de produtos e sistemas na
melhor qualidade  e rigor.

Descarregue os convites através do nosso site.

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:
z Pormenores técnicos em ficheiros: dxf / pdf e pps;
z A nova gama de guarda corpos Free Art®: 
a liberdade de expressão: designs em serigrafia no:
vidro, chapa, em corte laser, etc.
z 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

VISITE-NOS NA FIL – TEKTONICA Pav: 4 A26
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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.

SPEEDSTILE
Acesso controlado de pessoas

Vencedora de prémios a nível mundial, a gama 
de portas de acesso Gunnebo dá um toque de
exclusividade a todos os halls de edifícios.
Segurança
z Grande fluxo de utilizadores 
z Controlo de acesso bi-direccional, equipado com
sofisticado sistema de sensores para a detecção 
de entradas não autorizadas ou forçadas 
Design
z Corpo elíptico 
z Passagem livre de 550mm ou 900mm de acordo
com os regulamentos DDA e ADA de incapacitação. 
z Disponível em azul pintado ou acabamento
metálico como padrão 
Opções
z Cores, acabamentos, materiais e designs
alternativos disponíveis como opção 
z Alturas de painel de 1200 ou 1800mm 
Aplicações
z Edifícios de serviços, industriais e aeroportos

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

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Extrusal, S.A. 

O sistema  A.062 tem um comportamento
surpreendentemente melhorado na conservação
térmica e acústica. Tem uma poliamida maior e em “C” é
a razão essencial para este comportamento. Com uma
envergadura capaz de suportar grandes vãos este
sistema é aplicável também à arquitectura moderna,
que vive da luz e da ampla visão dos espaços. Este
sistema ganha maior aplicação com o uso de ferragens
inovadoras e deslumbrantes que levam à abertura
denominada usualmente “em livro” e à abertura oscilo-
-paralela. Assim é fácil multiplicar os espaços.

Se necessitar de mais informações contacte um
dos nossos Gabinetes de Estudos e Projectos em
Lisboa (219 666 567) ou no Porto (228 316 561).

EXTRUSAL
A.062, sistema de batente

Casal Nova Sra. da Conceição, 
Estrada do Boialvo 59, 2710-543 Sintra
912 256 873
219 230 793
info@underblue.pt
www.underblue.pt

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Underblue, Lda

Para o seu desejo contemporâneo
Particular, Urbano ou Hotelaria

UNDERBLUE
Mobiliário de exterior

Estrada da Mota – Apartado 533, 3834-909 Ílhavo 
234 320 404
234 329 548
comercial@kuppersbusch.com.pt
www.kuppersbusch.com.pt

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Teka Portugal, S.A. 

Reconhecida pelo design inovador e com um palmarés de mais de 40 prémios internacionais, a Küppersbusch
sublinha a qualidade e fiabilidade alemãs em electrodomésticos. A Küppersbusch percorreu mais de 130 anos 
no universo das cozinhas, aperfeiçoou técnicas e seleccionou as melhores matérias num forte investimento
rumo à modernidade.

KÜPPERSBUSCH
Gama de electrodomésticos 2009 já disponível

zDeflector integrado no canudo, para desviar o
vento evitando que a telha se desloque ou desprenda
da sua fixação quando sujeita a ventos fortes;
zGrande amplitude de encaixes para facilitar 
o trabalho de assentamento, especialmente benéfico
quando se pretende reutilizar suportes existentes,
com deficiente rigor de geometria;
zFrisos de protecção contra infiltrações, 
30% mais altos em relação ao que é normal
encontrar noutras telhas;
z Elevada resistência à flexão, especialmente
importante quando seja necessário fazer circular
pessoas sobre a cobertura, para se ter acesso 
por exemplo a uma antena, um aparelho de ar
condicionado, um painel solar, uma caleira
obstruída, etc.

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

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

Margon

TELHA LUSA PLUS
A cobertura cerâmica vista 
como elemento decorativo

Decoração: Cinza Colares

PARCEIROS
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IMPRESSÃO GRANDE FORMATO
Plotter’s HP, serviços de impressão e consumíveis

Campo Grande 382C 1ºA 
217 542 480
217 520 819
geral@sttei.pt
www.sttei.pt

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Sttei, Lda

Aproveite as nossas condições especiais para Arquitectos na aquisição de plotters HP e consumíveis ou na contratação de serviços Pay Per Use.
Na compra de uma plotter de grande formato HP Designjet, oferta de 3 rolos de papel técnico HP. Campanha válida até 30 de Maio.

Imagine, Nós Imprimimos
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O mercado português tem agora ao dispor, um
bloco autónomo de 6 W que combina a versatilidade
das formas com a segurança e avanço tecnológico.

Uma solução inovadora e única que elege desenho
extra plano e de linhas puras, que se integram nas
exigências da arquitectura mais moderna, de forma
elegante e de fácil aceitação.

L 31
Três formas de interpretar 
o mesmo espaço

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Estrada da Alagoa, 96, 2775-716 Carcavelos
214 548 800
214 548 881
contacto@legrand.pt
www.legrandgroup.com.pt

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

Hydro Building Systems, Lda – Technal 
MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

GUARDAS GYPSE TECHNAL
A segurança também se constrói

Gypse pode ser utilizada em guardas de varandas,
escadas ou como protecção de piscinas, em total
harmonia. Cinco modelos estão disponíveis 
para as guardas de piscinas e uma diversidade 
de combinações para as guardas de varandas 
e escadas.

Gypse, Guardas de Varandas e escadas
Dois princípios para um sistema construtivo
A Gama Gypse, em prumo duplo espaçado 
ou acoplado e em prumo simples, permite 
uma diversidade de combinações:
zPrincípio Prumo Duplo para projectos 
mais audaciosos.
zPrincípio Prumo Simples para aplicações
tradicionais.
> Colocação: sobre a laje, à testa da laje, entre 
paredes e sobre murete.
> Em conformidade com as normas Francesas, na
ausência de normalização Portuguesa (70 ensaios
efectuados).
> “Bouchons” para as extremidades para todos os
corrimãos, travessas e para todos os modelos.
> Fixação discreta do corrimão e das travessas.

Gypse, Guardas de Piscina Estética Minimalista
A guarda de piscina Gypse foi concebida de acordo 
com a norma Francesa NF P 90-306, dada a inexistência
de uma norma nacional.
Lei relativa à segurança das piscinas: as piscinas, ao
nível do solo, privativas, de uso individual ou colectivo,
devem estar equipadas de dispositivos de segurança
normalizados com o objectivo de prevenir o risco de
afogamento.

Para uma segurança Impar, o portão da Guarda é
equipado com um fecho de segurança e fecha-se
automaticamente, graças a uma dobradiça com mola.
A guarda de piscinas Gypse da Technal é discreta e funde-
-se na paisagem. O design da estrutura acentua os
contornos das piscinas com elegância sem alterar a visão. 

Saiba mais em technal.pt.

PARCEIROS

DOMOSTYL
Sancas, parapeitos, frontões, para exterior em PU

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Pl Can Roqueta II, C/Can Lletget 5, E-08202 Sabadell (Barcelona)
916 975 969
213 878 391
pedro.rodrigues@nmciberica.es
www.nmc.eu

NMC Ibérica, S.L.U.

Queira dar as suas fachadas um toque pessoal, mas
procurando uma solução rápida, fácil? Queira um
produto de elevada qualidade com uma melhor relação
de qualidade/preço, sem ter que ir ao problema de
projectar tudo de novo? Então o ® de DOMOSTYL,
baseado no poliuretano high-density, é a resposta 
que você está a procura.

Estes produtos são fortes e resistentes, e dão o
estilo e personalidade a cada projecto, enquanto
permite num curto espaço de tempo combinar a
velocidade e a facilidade da instalação.  Os modelos
do ® de DOMOSTYL permitem terminar as fachadas
quer renovadas ou construídas - rapidamente 
e facilmente.
Agradecendo á sua escala consistente, racional,
DOMOSTYL será uma garantia para o projecto ou para 
o instalador. O ® permite uma composição que se torna
num importante auxilio nos projectos mais elaborados.
A escala de rosas, de pedras, de saliências, de
consoles, de chaves, de colunas e de meias-colunas
de DOMOSTYL. Os elementos decorativos do ® para
fachadas incluem cursos da corda, peitoris da janela,
quadros, tecto, da sua fachada. Um CD-ROM da
simulação disponível em www.nmc.eu ajuda-lhe 
a adicionar todos os produtos do ® de DOMOSTYL 
a uma foto feita a scanner.

zEstilo e personalidade
zRápido e eficiente
zSólido e resistente
zPrazo de entrega rápido
zDe fácil instalação
zBoa estabilidade dimensional 
zPoliuretano high-density, reforçado com uma
protecção sintética

Av. Sabóia, 750, Estoril
214 680 808
214 680 809
siematic@desenhabitado.pt
www.desenhabitado.pt

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Desenhabitado

SIEMATIC S1
Sistema Galardoado pela reddot
com «Best of the Best 2008»

SieMatic S1 - A cozinha para todos os Sentidos.
Paladar, Olfacto, Tacto, Visão e Audição “Criámos 
um sistema distinto inspirado na vivência apurada
dos sentidos” 
Com o jogo de superfícies e afastamentos de 1 cm / 4
cm, apresenta estéctica, tecnologias e materiais
elegíveis; “Matic Motion - push-button kitchen drawer
handle”, “MultiMatic & MultiFuntional Work Bench”;
Combinação de materiais “Oak, Aluminum, and
Croupon Leather”; “Interior Gripdeck, inspired by the
deck of a sailing yacht”.  Sistema de som, imagem,
iluminação, exaustão dedicada, entre outros. 

Para mais informação e desenvolvimento 
de projectos  p.f. contactar: Desenhabitado.
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HOME AUTOMATION
My Home, In One

MY HOME
My Home é o sistema domótico da Bticino capaz de oferecer soluções
avançadas, cada vez mais requeridas nas habitações (apartamentos,
moradias) e no terciário moderno.
A oferta cobre todas as funções e aplicações de domótica relativas 
ao conforto, segurança, gestão de energia, comunicação e controlo.
A característica comum de todos os mecanismos do sistema My Home,
é o emprego da mesma tecnologia (Bus digital SCS) que permite criar
uma sinergia entre os diversos mecanismos que compõem o sistema,
segundo as escolhas e exigências do utilizador.
O sistema  My Home da Bticino é capaz de comunicar com o exterior,
através de mecanismos programados que interagem com a
habitação; telefones de rede fixa e móvel e/ou qualquer computador
pessoal, via rede local ou internet.
O sistema My Home da Bticino permite evoluções e alterações 
de funcionalidade sem intervenções na estrutura da cablagem
existente, graças à utilização de interfaces e mecanismos via rádio.

IN ONE
é um sistema domótico da Legrand que 

associado à Galea™ Life, dá resposta às diferentes exigências de
conforto, segurança, comunicação e aumento da eficiência
energética na habitação.

tem soluções domóticas  quer seja para projectos
de construções novas  ou projectos de renovação, sem necessidade
de circuitos dedicados nem programação complexa.

permite constituir um conjunto de soluções 
“à medida”, independentes e comunicantes, dando liberdade à
imaginação. A instalação pode  evoluir  a  qualquer  momento, 
para se adaptar a novas vontades com a criação de cenários de vida.
Permite dotar de “inteligência” as várias funções instaladas como 
o controlo de iluminação, o comando de estores e toldos, alarmes
técnicos, videoporteiros, etc. possibilita a criação
de cenários de iluminação de acordo com a iluminação natural
existente permite criar uma sensação de conforto, flexibilidade e
eficiência de instalação. Pode abrir ou fechar os estores de forma
individual ou por grupos.
A programação simples de diferentes aparelhos permite controlar
vários equipamentos com um só interruptor. Com o intercenário 

podemos, por exemplo, a partir do mesmo local
acender a iluminação do “hall” de entrada, descer os estores dos
quartos, ligar parte das luzes da sala e ligar a máquina de lavar loiça,
com um simples toque num botão.
A transmissão do sinal pode ser feita através de várias tecnologias:
corrente portadora (PLC), infravermelhos (IV) ou por radiofrequÍncia (RF).
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In One by Legrand é uma solução de domótica, que expande as possibilidades 
das instalações tradicionais.

My Home é um sistema domótico, da Bticino, baseado num BUS digital SCS, para
apartamentos, moradias e terciário.

DESEJO RECEBER:
(Assinale com X)

Documentação (catálogos e informação técnica)

Uma visita para apresentação das soluções do HOME AUTOMATION

PREENCHER A MAIÚSCULAS

ENVIAR POR FAX PARA O N.º (00351) 214 548 881

TÍTULO NOME

MORADA

CÓDIGO POSTAL

TELEFONE E-MAIL

PARA MAIS INFORMAÇÃO PREENCHA E ENVIE A FOLHA DE RESPOSTA 

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Estrada da Alagoa, 96, 2775-716 Carcavelos
214 548 800
214 548 881
contacto@legrand.pt
www.legrandgroup.com.pt

Legrand Eléctrica, S.A.
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TELHAS MARGON
Soluções decorativas para coberturas em telhas cerâmicas

O SEU SONHO MERECE!
Nos modelos Lusa, Ibérica ou Marselha, a Margon oferece-lhe uma gama ampla de composições decorativas que valorizam o projecto de decoração exterior, integrando-o
no ambiente desejado. Seja um projecto de arquitectura tradicional, contemporâneo ou moderno, estudamos consigo soluções para dar cor ao seu sonho.

Loteamento 60 moradias em banda decoradas com o modelo Lusa, na decoração Branco Moleanos

Moradia unifalimiar decorada com o modelo Ibérica, na decoração Composição Óbidos (25% Óbidos 1 + 25% Óbidos 2 + 50% Óbidos 3)
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DESEJO RECEBER:
(Assinale com X)

Documentação (catálogos e informação técnica)

PREENCHER A MAIÚSCULAS

ENVIAR POR FAX PARA O N.º (00351) 244 498 001

TÍTULO NOME

MORADA

CÓDIGO POSTAL

TELEFONE E-MAIL

PARA MAIS INFORMAÇÃO PREENCHA E ENVIE A FOLHA DE RESPOSTA 

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

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

Margon
PARCEIROS

Modelo Iberica, decoração composição Barlavento
(50% Vale da Lapa + 50% Carvoeiro)

Modelo Ibérica, decoração Vale da Lapa Modelo Iberica, decoração Carvoeiro
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GAMA RIALTO
Tintas e argamassas á base de cal

PORQUÊ OPTAR 
POR TINTAS MINERAIS? 
Em obras de restauro ou sobre edificações antigas a opção por tintas minerais 
é a solução tecnicamente correcta, pela melhor ligação com rebocos antigos ou
parcialmente reconstruídos com base em cal, e pela inultrapassável
permeabilidade ao vapor de água, tão relevante neste tipo de obras. Acresce a
componente estética, pois ao apresentarem uma palete de cores tradicionais 
e com uma evolução de tom ao longo do tempo, rapidamente conferem a “patina”
que seria de esperar em edifícios antigos.
Também em obras contemporâneas poderá ser preferível optar por esta solução
seja pela componente estética seja por um processo construtivo que necessite de
uma permeabilidade ao vapor de água elevada.

SÃO MAIS AMIGAS DO AMBIENTE? 
A resposta é SIM! Por recorrerem a pigmentos inorgânicos (terras, óxidos
naturais, etc) a sua “factura” energética é necessariamente mais baixa de que
tecnologias derivadas do petróleo. Admitindo o ciclo de vida completo dos
produtos (até à sua destruição), a reincorporação na Natureza será também mais
fácil, tratando-se no fundo de um retorno à origem. Por outro lado, apesar do
sistema incluir produtos siloxânicos (hidrofugantes), dado não serem
filmogénicos, a percentagem de componentes de difícil reabsorção pelos
ecossistemas é muito mais baixa que nas tintas mais comuns.

CONTRIBUEM DE ALGUMA MANEIRA
PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA?
SIM! A contribuição das tintas para uma eficiência energética é
comparativamente menor que outros elementos do processo construtivo, a
principal contribuição terá que ver com a elevada permeabilidade ao vapor de
água, tendo em vista o equilíbrio higrotémico da edificação, diminuindo as
necessidades de climatização, e contribuindo para o conforto dos utentes.
Em resposta a muitas solicitações, a CIN estabeleceu há já dez anos uma parceria
técnica com a Harpo, Spa para comercialização na Península Ibérica do sistema à
base de cal – Sistema Rialto. 
Este parceiro italiano fabrica acabamentos de cal no mais estrito respeito pelas
técnicas ancestrais de produção destes materiais e colmatando as características
menos positivas da cal, como a grande absorção de humidade, com produtos
tecnologicamente evoluídos (siloxanos) sem contudo comprometer o
comportamento característico do mais antigo revestimento conhecido.

SISTEMA RIALTO
Rebocos de CAL Tintas à base de CAL Coadjuvantes Siloxânicos
Malta Grezza Epoca800 (tinta) Isocal (primário hidrofugante)
Malta Fine Antiqua 1 e 2 (argamassa) Velasil (velatura  siloxânica)
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DESEJO RECEBER:
(Assinale com X)

Documentação (catálogos e informação técnica)

PREENCHER A MAIÚSCULAS

ENVIAR POR FAX PARA O N.º (00351) 229 485 661

TÍTULO NOME

MORADA

CÓDIGO POSTAL

TELEFONE E-MAIL

PARA MAIS INFORMAÇÃO PREENCHA E ENVIE A FOLHA DE RESPOSTA 

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

E.N. 13 – Km 6, Apartado 1008, 4471-909 Maia Portugal
229 405 000
229 485 661
customerservice@cin.pt
www.cin.pt

CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
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A ALTERNATIVA 
AO SOALHO DE MADEIRA 

O Easydeck® 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 Easydeck® é totalmente resistente – não apodrece, não lasca e não se decompõe.

EASYDECK®
DECK ECOLÓGICO!

PARA MAIS INFORMAÇÃO PREENCHA E ENVIE A FOLHA DE RESPOSTA NO VERSO
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VANTAGENS
z Não distorce, lasca, racha, nem descama. 
z Não requer pintura nem óleo – Easydeck® não necessita de qualquer manutenção!
z Mantém o aspecto original durante anos.
z Disponível em 5 cores diferentes.
z Não atrai insectos.
z Não apodrece nem se decompõe.
z Excelente resistência à água e humidade.
z Montagem fácil, precisa e rápida com o sistema invisível «Easydeck® clips».
z Pode ser trabalhado com ferramentas standard para madeira.
z Aspecto e toque de madeira natural.
z Não é derrapante (seco ou húmidto).
z Após a montagem, as cores ficam ligeiramente esbatidas, mas nunca perdem a cor como a madeira natural.
z Produto amigo do ambiente: as tábuas Easydeck® são totalmente recicláveis.
z Não contem quaisquer elementos nocivos.

DESEJO RECEBER:
(Assinale com X)

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

Visita para apresentação Easydeck®

PREENCHER A MAIÚSCULAS

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

TÍTULO                                                                  NOME

MORADA

CÓDIGO POSTAL

TELEFONE E-MAIL

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 / www.decodeck.com

Augusto Guimarães & Irmão, Lda

PARA MAIS INFORMAÇÃO PREENCHA E ENVIE A FOLHA DE RESPOSTA 
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