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Frio ComerCial
Soluções integradas de hotelaria

PlaYTile
Monoporosa pasta branca

arsTYl®
Sancas, Florões, Colunas e Pilastras PU

NmC iberica, s.l.U.
 morada  PI Can Roqueta II, Carrer Can Lletget, 5, E-08202 Sabadell (Barcelona)
 Tel 916 975 969
  Fax 213 878 391
 email pedro.rodrigues@nmciberica.es
 siTe www.nmc.eu

Gresart, s.a.
 morada  Zona Industrial de Vila Verde, Apartado 39,
  3770-954 Oliveira do Bairro
 Tel  234 740 200/962 406 589
 Fax  234 747 462
 email  arquitectos@gresart.pt
 siTe  www.gresart.com

saint-Gobain Weber Portugal, s.a.
 morada  Zona Industrial da Taboeira – Apartado 3016
 Tel 234 101 010
 Fax 234 301 148
 email info@weber-cimenfix.com
 siTe www.weber.com.pt

solidotel – soluções integradas  
de Hotelaria, lda 
 morada R. Principal, Edifício Solidotel, Ap. 27
  3850-184 Albergaria-a-Velha
 Tel 234 303 410
 Fax 234 303 419
 email geral@solidotel.com
 siTe www.solidotel.com

Vasto leque de sancas, florões, colunas e 
pilastras que conjugam estilo e tecnicidade. 
Uma gama profissional que responde às 
normas de qualidade mais restritas. As sancas 
e florões ARSTYL® podem levar uma camada de 
acabamento sem qualquer tratamento prévio! 
As molduras ARSTYL® podem ser 
perfeitamente alinhadas, graças ao seu 
sistema exclusivo de fixação por cavilhas. 
Os lambris ARSTYL® permitem embelezar a 
decoração das paredes e dos tectos. Também 
podem ser perfeitamente alinhados, graças 
ao seu sistema exclusivo de fixação por 
cavilhas. Com as micro molduras ARSTYL®, a 
sua imaginação não tem limites. Poderá dar 
às suas paredes, tectos, portas e móveis o 
acabamento dos seus sonhos. 
Quanto às curvas e paredes arredondadas,  
é possível agora embelezá-las com molduras  
ARSTYL® FLEX, que são compatíveis 
com as molduras ARSTYL® tradicionais 
correspondentes. 
Propomos-lhe também colunas e meias 
colunas lisas ou caneladas, que se combinam 
com uma base e capitéis variados. Com 
vocação decorativa, estes produtos ajudam  
a ornamentar a decoração interior.

sisTema Weber.THerm
Isolamento térmico em fachadas 
novas e para reabilitar

Trata-se de um sistema de construção de paredes 
em fachada. Combina a utilização de alvenaria de 
desempenho térmico com revestimento em material 
isolante térmico (placas de poliestireno expandido 
ou extrudido, lã mineral, aglomerado de cortiça, 
entre outros) e revestimentos de acabamento e 
decoração adequados, proporcionando um elevado 
grau de eficácia na protecção térmica das paredes.

Os seus constituintes principais são:
z Alvenaria em Bloco Térmico de betão com 
agregados leves Leca®
z Placas de isolamento térmico
z Reboco delgado armado com rede de fibra de vidro
z Acabamento em reboco acrílico colorido

Saiba mais consultando a nossa equipa dedicada 
ao acompanhamento de projectos.

Revestimento Cerâmico (Formato 20x50) em 
pasta branca monoporosa com 17 cores, 10 cores 
brilhantes e 7 mate. Além do formato base 20x50, a 
série PLAYTILE oferece a possibilidade de combinar 
com outros formatos e texturas, permitindo uma 
ampla diversidade de soluções para interiores.

A par das cozinhas industriais, o frio comercial 
assume um grande relevo, seja num hotel, 
restaurante, IPSS, etc., pois dele depende a 
qualidade dos produtos a confeccionar e já 
confeccionados. 

Porque também é uma área sensível das acções de 
fiscalização, deve-se ter particular cuidado com 
a facilidade de limpeza (cantos arredondados), o 
tipo de borrachas das portas, a compartimentação 
estanque dos diversos produtos, a execução da 
congelação com recurso a células de abatimento/
congelação rápida, etc.

Pavibamboo
Pavimentos em Bambú – 
Soluções Lifestyle Ecológicas

Pavitábua – Comércio de Pavimentos
 morada Rua António Patrício, 92, 2º Dto, 4150-099 Porto
 Tel 226 062 617
 Fax 226 062 617
 email info@pavitabua.com
 siTe www.pavitabua.com

Este tipo de pavimento maciço, “strand woven 
bamboo”, vem revolucionar o mercado dos soalhos 
interiores/exteriores, criando uma solução que 
é 100% amiga do ambiente e, simultaneamente, 
garante maior resistência ao impacto/abrasão que 
no final reflecte um trabalho natural harmonioso.

O “strand woven bamboo” “Lock” está disponível 
em três tipos diferentes: Coffee, Natural e Suede. 
Na versão flutuante a instalação é facilitada 
através do sistema Click, sem cola. O acabamento 
consiste em 6 camadas de verniz Klumpp. Existe 
também a solução tradicional, para colagem em 
ripado ou directo a betonilha, bambu “Select” 
macho e fêmea nas mesmas cores.
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FaCHada veNTilada 
Construção criativa em metal

GaGGeNaU
Sistemas de exaustão 
com efeito coanda

GlassTile r
Porta de acesso para 
instalação interior

oGiva
Caixilharia de madeira

Galea™ liFe
Design e tecnologia 
com toque humano

Horizontal – estruturas metálicas, lda
 morada  Rua N.ª S.ª de Fátima (N109-9), n.º 1922
  2425-452 Coimbrão
 Tel 244 691 625 / 912 541 231
 Fax 244 691 549
 email horizontal@horizontal-lda.com
 siTe www.horizontal-lda.com

sinduflex, lda
 morada R. Arnaldo Ferreira 4-C, Cdo Parque das Conchas,
  1750-413 Lisboa
 Tel 234 913 698
 Fax 234 913 705
 email geral@sinduflex.pt
 siTe www.sinduflex.pt

Gaggenau
 morada  R. do Alto do Montijo, n.º 15, 2790-012 Carnaxide
 Tel 214 250 600
 Fax 214 250 601
 siTe www.gaggenau.com

pARceIROs

ogiva Global, lda
 morada Rua da Manutenção, n.º 17 – 4.º Esq.º 
  1900-318 – Lisboa
 Tel 213 550 440
 Fax 213 550 441
 email geral@ogivaglobal.pt
 siTe www.ogivaglobal.pt

Gunnebo Portugal, s.a.
 morada Av. Infante D. Henrique Lote 306-2, 1950-421 Lisboa
 Tel 218 315 600
 Fax 218 315 699 
 email info.pt@gunnebo.com
 siTe www.gunnebo.pt
  www.fichet-bauche.com

legrand eléctrica, s.a.
 morada  Estrada da Alagoa, 96, 
  2775-716 Carcavelos
 Tel 214 548 800
 Fax 214 548 881
 email contacto@legrand.pt
 siTe www.legrandgroup.com.pt

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.

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.

z Perfis de madeira, executados em 3 lamelas, 
coladas a quente e sob pressão;
z Tratamento da madeira em 4 fases para protecção 
total contra a humidade e outros agentes;
z Protecção criptogâmica, fungicida e insecticida;
z Acabamento: pintura electrostática, executada 
em câmara, com verniz de base aquosa e 
pigmentação, conforme paleta de cores Gaulhofer;
z Protectores de água “pingadeiras” em alumínio, 
lacados à cor RAL ou anodizadas;
z Vidro duplo de 24 mm (câmara com Árgon);
z Ferragem com superfície visível na cor prata, 
ajuste tridimensional e múltiplos pontos de fecho;
z Oscilo-batentes, abertura normal, harmónio, 
corredora-paralela-basculante, corredora-elevadora.

o inigualável valor  
da natureza 
associado à perfeita  
e precisa fabricação.

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

a constante ivestigação da aerodinâmica levou 
à descoberta do efeito Coanda.

A forma única da chaminé de exaustão faz com que 
se forme uma cortina de ar. Esta cortina de ar evita 
o desvio da condensação para fora da área de 
exaustão. Assim contamos com uma exaustão 
muito mais efectiva com um esforço muito menor 
do motor. Isso ajuda a poupar energia. Tudo 
isto em conjunto com o funcionamento 
surpreendentemente silencioso, fazem com que 
o trabalho na cozinha se torne numa experiencia 
muito agradável. O sistema Coanda também está 
disponível para chaminés de exaustão de ilha, 
passando assim a estar presente em ambos os 
lados da chaminé. Mais uma das muitas inovações 
da Gaggenau. a diferença é Gaggenau

a promoção de arquitectura inovadora e a obtenção 
de uma construção tecnicamente evoluída de forma 
económica, são garantias das fachadas bautec. 

A experiência de mais de 30 
anos, permite identificar 
as tendências actuais e 
desenvolver produtos 
eficientes, adequados às 
exigências dos profissionais.
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PorTa saPHir TeCHNal
PX-PXi

PlaNiTUm
Porcelânico

sTeel sTYle
Bathroom Radiators

TelHa lUsa PlUs
A cobertura cerâmica vista como 
elemento decorativo

Hydro building systems, lda – Technal 
 morada Rua da Guiné, 2689-513 Prior Velho 
 Tel 219 405 700 / linha Grátis 800 204 114
 Fax 219 405 795
 email technal@technal.pt
 siTe www.technal.pt

pARceIROs

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

pARceIROs

Foursteel – Produtos em inox, lda
 morada  Centro Empresarial de Aveiro (ANJE) (pav. 4/5/6/9)
  3811-511 Aveiro
 Tel 234 940 458
 Fax 234940419
 email dep.comercial@foursteel.eu
 siTe www.foursteel.eu

recer, s.a.
 morada Apartado 20, 3771-953 Oliveira do Bairro
 Tel 234 730 500
 Fax 234 730 501
 email recer@recer.pt
 siTe www.recer.pt

z Deflector integrado no canudo, para desviar o vento 
evitando que a telha se desloque ou desprenda  
da sua fixação quando sujeita a ventos fortes;
z Grande amplitude de encaixes para facilitar 
o trabalho de assentamento, especialmente 
benéfico quando se pretende reutilizar suportes 
existentes, com deficiente rigor de geometria;
z Frisos 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.

Decoração: Verde Sintra

A abordagem da Foursteel nos radiadores toalheiros 
Style centrou-se  em dois aspectos fundamentais: 
a funcionalidade e a junção harmoniosa entre o 
acabamento moderno e o estilo classico.

O acabamento forja texturado veio contribuir de 
forma marcante para aprimorar o carácter vincado 
da gama Style.

Mais do que um secador de toalhas, é a 
funcionalidade do aquecimento do espaço de  
banho que se destaca na criação de sensações  
e atmosferas distintas.

Planitum, agrupa séries que nos remetem para 
um conceito de superfície contínua, vasta, quase 
sem fim.

É natural, leve, flexível, resistente ao fogo e aos 
solventes orgânicos e inorgânicos, anti-bacteriano, 
adaptado a todas as condições atmosféricas, fácil 
de aplicar sobre as mais diversas superfícies.

O produto Planitum tem tamanhos exclusivos de 
grandes dimensões, com uma extensão máxima 
que pode atingir os 100x300 cm. A singularidade 
das suas dimensões, em conjunto com a espessura 
de 3 mm, torna-o adequado para qualquer tipo de 
necessidade criativa e estrutural, para espaços 
interiores e exteriores.

estética cuidada
As Portas Saphir aliam elegância, robustez e conforto 
de utilização. Com módulo de 52 mm, as portas PX em 
versão standard e PXi em versão de ruptura da ponte 
térmica completam a gama Saphir composta por janelas 
de batente (FX-FXi) e de correr (GX-GXi).
z Junta de vidro de expressão reduzida.
z Drenagem não aparente dos perfis folha e aro.
z Ligação a meia esquadria para aro e folha.
z Enchimento até 35 mm para as duas séries (PX-PXi).
z Bites direitos ou arredondados.
z Série PX com possibilidade de Porta dupla acção.
z Séries PX e PXi acção simples com possibilidade  
de abertura para o interior ou exterior.
z Coerência perfeita entre as portas e as janelas de 
batente Saphir. Todas as composições são realizadas 
em perfeita harmonia.

segurança
z Canhão de chave não copiável.
z Trinco de segurança (abertura para o exterior).
z Cremone bombeiro, fecho anti-pânico. 
z Taco de ligação de haste de cremone e do fecho semi-fixo resistente ao corte (com serra).
z Ponto de fecho de segurança

Uma oferta completa de fechos e puxadores
z Fechadura de 1 ponto, 2 e 3 pontos.
z Fechaduras de 3 pontos com testa contínua e lingueta basculante.

HelioNal
Soluções Solares

Wsb Premium ldt.
 morada Edifício Caldas Empreende, Rua Manuel Matos 
  Sousa, 76, 2500-857 Caldas da Rainha
 Tel 262 188 246
 Fax 262 087 770
 mail info@helional.pt
 siTe www.helional.pt 

sistemas solares:

Termossifão – série HFPs
Solução eficaz com fácil montagem, manutenção  
e largo período de vida.

Circulação Forçada – série HelioKiT
Solução completa para aquecimento de AQS.

Circulação Forçada – série Combi HelioKiT
Solução combinada para AQS e aquecimento 
através de piso radiante RDZ.
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madeira modiFiCada TermiCameNTe – THermoWood
Perfis de Revestimento Exteriores, Decks, Mobiliário Urbano e Revestimentos Interiores

banema – madeiras e derivados, s.a.
 morada  Rua Santa Marinha, 511, Apartado 3, 4589-907 Rebordosa
 Tel 224 157 370 / 939 181 710/1
 Fax 224 110 809 
 email banema@banema.pt
 siTe www.banema.pt
  www.lunawood.fi

obra: Finnish House Exhibition 2009 
ano: 2009
local: Valkeakoski, Finlândia
atelier: da responsabilidade do expositor,  
OY Lunawood, Ltd

materiais: Madeira Modificada Termicamente
z revestimentos exteriores e mobiliário Urbano: perfis diversos e madeira em bruto,  
tratamento Thermo-D (212ºC);
z Pavimentos e outros revestimentos interiores: perfis diversos, madeira modificada,  
tratamento Thermo-S (190ºC).

maPeFloor sYsTem 32
Pavimento em resina

lusomapei, s.a.
 morada  Business Parque Tejo XXI, E.N. 1, km 19,65, Gelfas, 2600–659 Castanheira do Ribatejo
 Tel 263 860 360
 Fax 263 860 369
 email info@mapei.pt
 siTe www.mapei.pt

No sector das pavimentações em resina 
os laboratórios de investigação da Mapei 
desenvolveram o mapefloor system, uma 
linha de sistemas epoxídicos e poliuretânicos 
tecnologicamente avançados que propõem, para 
cada utilização, pública, privada, industrial e 
doméstica, elevados padrões qualitativos para 
garantir ao utilizador final, óptimas características 
em termos de funcionalidade, durabilidade e 
aspecto estético. 
O mapefloor system 32 é um revestimento 
multicamadas antiderrapante, com espessuras 
compreendidas entre 3 a 3,5 mm, de 
pavimentações, dotadas de barreira de vapor, 
sujeitos a tráfego médio-pesado onde é requerida 
também uma elevada resistência química. 

este sistema é usado:
z Na industria química, alimentar e farmacêutica, 
nas áreas de trabalho e armazenagem.
z Em armazéns mecanizados.
z Em centros comerciais, nas áreas de tráfego 
pedonal intenso e nas áreas de movimentação 
pesada sobre rodas de tráfego intenso.
z Na industria mecânica, oficinas, trabalhos pesados.
z Nos laboratórios, clínicas e hospitais, excluindo  
as salas operatórias.

Produtos a usar:
Primer SN
Mapefl oor I 300 SL
Mapecolor Paste

Quarzo 0,5
Quarzo 0,25

exTrUsal
A.065 Folha Oculta Extrusal

extrusal, s.a.
 morada  Moirinhos, Apartado 171, EC Aveiro
  3811-957 Aveiro
 Tel 234 378 900 
 Fax 234 378 902 
 email info@extrusal.pt 
 siTe www.extrusal.pt

A Extrusal apresenta o sistema A.065, um sistema 
de batente com folha móvel oculta.
Vista exterior 71mm, inexistência de bites na face 
interior das folhas moveis.
Desenho depurado, sóbrio com a predominância  
de linhas ortogonais.
Novas soluções com a qualidade Extrusal SA

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).



DESTAQUE202 DESTAQUE202
ARQUITECTOS INFORMAÇÃO

Este suplemento faz parte integrante do boletim de Novembro 2009

PlUsmodo
Poggenpohl – Cozinhas

Poggenpohl Portugal
 morada Avenida Infante D. Henrique, Lote 4 E, 
  Edifício Marques Neto, 1800-220 Lisboa
 Tel 21 853 11 51
 Fax 21 853 23 57
 email info@poggenpohl.com.pt
 siTe www.poggenpohl.com

Red Dot  
Design Award 2006

If Design Award  
China 2006

Design Award  
Federal Republic  
of Germany 2007

If Product  
Design Award 2006

Good Design  
Award 2005

Neue Klassike 
da revista  

Schöner Wohnen

superfície de trabalho com uma aparência luminosa
A superfície de trabalho dominante é uma das 
características do design da PLUSMODO®. Pode, 
como opção, ser integrada com um logótipo 
iluminado apresentado na estrutura de alumínio 
colorido.

superfície de trabalho com gaveta
Integrada na superfície de trabalho, uma gaveta 
sem manípulo faz uso do espaço disponível. Está 
disponível em três larguras com laterais em faia, 
mecanismo de fecho +MOTION® e equipamento 
individual interior.

Tabuleiro com topo de vidro
Um recorte funcional nas superfícies de vidro 
transparente cria um manípulo minimal com o qual 
os tabuleiros são facilmente abertos. As cruzes de 
apoio em filigrana permitem que vários tabuleiros se 
ordenem lado a lado.

os tabuleiros amovíveis
Os tabuleiros amovíveis estão disponíveis com 
ou sem topo de vidro. Eles deslizam em calhas 
escondidas e são equipadas com os mecanismos 
exclusivos de fecho +MOTION®, tal como todas as 
gavetas e compartimentos da Poggenpohl.

Prateleira
As prateleiras para copos nesta unidade estão 
ligadas e estabilizadas por uma secção em U de  
aço revestido nas laterais com um lacado em tons 
de alumínio.
O painel traseiro está acessível de qualquer dos lados.

a ilha da cozinha
A proeminente superfície de trabalho com 
acabamentos laminados altamente resistentes 
parece fundir-se com os lacados acetinados das 
frentes. A clara sensação de harmonia é reforçada 
pelas linhas horizontais dos puxadores de tira.
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PlaCas de ComaNdo desCarGa siGma
Design em perfeita harmonia

sUPerFlex
Sistema poliuretânico, ideal  
para a colagem de ardósia

Kerakoll Portugal, s.a.
 morada Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro, 
  Bloco 2 - Fracção 96 e 97, 2665-602 Venda do Pinheiro
 Tel 219 862 491
 Fax 219 862 492
 email info@kerakoll.pt
 siTe www.kerakoll.com

Geberit Tecnologia sanitária, s.a
 morada  Urb. Pólo Tecnológico à Estr. do Paço do Lumiar, Lt. 6 - 2.º A, 1600-542 Lisboa
 Tel 217 815 106
 Fax 217 930 738
 email marketing.pt@geberit.com
 siTe www.geberit.pt

Galécia – Produtos p/ indústria  
e Construção, s.a.
 morada  Rua dos Combatentes, 681 Fajozes, 
  4485 – 093 Vila do Conde
 Tel 252 660 500 
 Fax 252 660 501
 email geral@galecia.pt
 siTe www.galecia.pt 

sisTema solar 
iNTeGrado/bereTTa
Sistema simplificado e inovador

z Não necessita de elementos externos,  
tudo incluido na caldeira.
z Sistema solar integrado com caldeira  
de condensação
z Facilidade de instalação
z Baixo consumo: condensação
z Estética: sistema compacto.

Esta gama conta com 6 equipamentos distintos: forno de vapor, forno tradicional, microondas, forno combi 
(forno e microondas num só), máquina de café e LCD, havendo mais do que uma versão em alguns deles.
Estes glamorosos electrodomésticos encastráveis em nichos de apenas 45cm de altura, têm as mesmas 
prestações dos modelos tradicionais de 60 cm mas oferecem uma importante poupança de espaço e energia.
Podem ser combinados entre si nas mais distintas formas (linha, coluna, quadrado, etc.) oferecendo o 
expoente máximo de funcionalidade, versatilidade e design.

Gama compacta 45cm da Küppersbusch – tanto em tão pouco…

KÜPPerbUsCH
Gama Compacta 45cm

Teka Portugal, s.a.
 morada  Estrada da Mota – Apartado 533, 3834 – 909 Ílhavo
 Tel 234 320 404
 Fax 234 329 548
 email comercial@kuppersbusch.com.pt
 siTe www.kuppersbusch.com.pt

Sistema poliuretânico 
bicomponente com elevada 
elasticidade e deslizamento 
vertical nulo.
Adequado para a colocação 
de alta resistência, em 
pavimentos e paredes, de:
z pedras naturais sensíveis à humidade  
(p. ex. ardósia), 
z grés porcelânico e grés marmorizado, 
z pastilha de vidro, 
z painéis de aglomerado negro de cortiça.

As placas de comando de 
descarga Sigma50, Sigma20 
e Sigma10 para sanitas e 
urinóis são concebidas  
para criarem uma expressão 
harmoniosa em toda a casa 
de banho.
As placas de comando 
de descarga Sigma50 e 
Sigma20, de dupla descarga,  
e Sigma10, com interrupção  
de descarga estão 
disponíveis em diversas 
cores e acabamentos, 
permitindo a personalização 
e valorização do espaço.
Estas placas de comando  
de descarga são totalmente 
compatíveis com os 
autoclismos de interior 
UP300/320 e UP700.

Um toque de requinte,  
com design contemporâneo!


