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Revestimento cerâmico (formato 20x50) em pasta
branca monoporosa com 17 cores, 10 cores
brilhantes e 7 cores mate .
Além do formato base 20x50, a série playtile oferece
a possibilidade de combinar com outros formatos 
e texturas através das peças pré-corte e peças
decoradas permitindo uma ampla diversidade 
de soluções para interiores.

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.

PLAYTILE 
Monoporosa pasta branca

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.

CASA DO FUTURO
Soluções construtivas Kerakoll na Casa do Futuro

A excelência de uma  casa para o FUTURO não se esgota simplesmente no que está visível e é imediato. Traduz-
-se antes no factor confiança que, confortavelmente, sabemos que está lá, PRESENTE, embora não o vejamos.
Sentimo-lo. São assim os produtos Kerakoll. 

Para mais informações sobre as soluções construtivas utilizadas na Casa do Futuro consulte a Kerakoll.

SISTEMAS MESTRE RAPOSA
Sistema HSW SF 45 MR – Projecto Dunas Douradas

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

Novas tendências e dimensões .Jardins de Inverno com coberturas em madeira ou vidro (isolamento térmico,
fixo ou amovível). Portas elevatórias de correr,em fole ou correr/individuais como no projecto Beach Club 
Vale do Lobo. São 32 elementos MR  HSW SF 45  e cobertura em vidro com isolamento térmico/acústico com
mais de 100 m2.

VISITE-NOS NA FIL – TÉKTÓNICA 19 a 23 de Maio num dos maiores Stands com 135 m2 à sua disposição.

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

VISITE-NOS NA FIL – TÉKTÓNICA  19 a 23 de Maio
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MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

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

Legrand Eléctrica, S.A.

❚ 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;

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

Decoração: Carvoeiro

PARCEIROS

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.

GALEA™ LIFE
Design e tecnologia 
com toque humano

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. 

A Extrusal apresenta o seu sistema de Guarda
Corpos – ALKORP.  100% Em alumínio, a
flexibilidade, o design ligeiro, a segurança 
e a facilidade de montagem são os principais
argumentos desta solução de Guarda Corpos.

Este sistema foi ensaiado e considerado aprovado
para utilização privada e pública desde que não
deixem de ser seguidas as recomendações contidas
no catálogo Alkorp.

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
Alkorp – guarda corpos

Av. Quinta Grande 53 – Edifício Prime, Alfragide,  2610-156 AMADORA
219 426 800
219 401 664
comercial@pt.pandasecurity.com
www.pcseguro.pt/arquitectos

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Eurocarisma, S.A.

PANDA SECURITY
Campanha especial Arquitectos

O QUE OS ARQUITECTOS
PRECISAM DE SABER
SOBRE O PROJECTO DE
ESTABILIDADE
Curso

O Curso tem como objectivo fornecer a Arquitectos
com responsabilidade na coordenação de projectos
de edifícios as noções elementares sobre o projecto
de estabilidade de edifícios correntes em betão
armado. No final do curso, os alunos deverão
conhecer bem os critérios de concepção estrutural
que presidem à elaboração de um projecto de
estabilidade e ter a capacidade de efectuar alguns
cálculos simplificados de pré-dimensionamento.

Coordenação
Prof. Jorge de Brito (IST)

Informações adicionais
Data: 27 e 28 de Abril de 2009
Horário: 09h30 – 18h00
Custo: 400¤ + IVA à taxa de 20% – Até 17 de Abril
450¤ + IVA â taxa de 20% – Após 17 de Abril
Local de realização: Instituto Superior Técnico –
DECivil – Lisboa
Número mínimo de inscrições: 12
Secretariado: Fernanda Correia/Vanessa Silva 

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Instituto Superior Técnico – DECivil – Lisboa
21 841 80 42
21 841 81 93
fundec@civil.ist.utl.pt
www.civil.ist.utl.pt/fundec

Fundec

As novas soluções 2009 baseiam-se no modelo 
de Inteligência Colectiva, acelerando o processo 
de detecção de ameaças para o proteger
proactivamente contra os mais recentes tipos 
de vírus e com o mínimo consumo de recursos. 
A experiência de utilização foi altamente melhorada,

procurando ter o menor impacto possível no seu PC.
Escolha hoje a protecção da solução líder de
mercado e beneficie do desconto exclusivo para
arquitectos, válido até 31 de Maio. Aceda a
www.pcseguro.pt/arquitectos e compre online 
com toda a segurança.

Através da parceria com a Ordem dos Arquitectos, poderá agora adquirir qualquer uma das soluções 
de segurança da Nova Gama 2009 da Panda Security para PC com 20% de desconto!

Caso possua um atlelier com mais do que 5 postos de trabalho em ambiente PC, contacte o nosso
departamento comercial através do 219 426 800 (opção 1).



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

Banema – Madeiras e Derivados S.A.

PAINEL ACÚSTICO DECUSTIK
Solução para tectos e revestimentos de interior

A Decustik dispõe de uma ampla gama
de modelos de painéis acústicos com
distintas curvas de absorção acústica
e elaborados com diferentes
materiais, dimensões e acabamentos.
Os painéis são fabricados e entregues
completamente acabados, com 
o mecanizado de acordo com o
requerido pelo cliente. O material de
base é o MDF cru standard ou ignífugo,
revestido a folha de madeira ou a
papel melamínico.

Aplicação: carpintaria e decoração de
interiores, revestimentos e tectos em
hotéis, escolas, hospitais, cinemas,
estúdios, auditórios, espaços
públicos, etc.

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Ogiva Global, Lda

REFLEXA-OGIVA
Estores exteriores orientáveis /
protecção solar 

Sistema Passivo - Promove ganhos de radiação no
Inverno, restringindo os mesmo durante o Verão
❚ A protecção solar mais eficaz;
❚ Melhor isolamento térmico (g=0,2);
❚ A orientação das lamelas permite a reflexão dos
raios solares e o acesso visual ao exterior;
❚ Evita o aquecimento directo das superfícies
envidraçadas;
❚ Vãos assimétricos, planos horizontais, planos
inclinados;
❚ Lamelas de 60 mm, 80 mm ou 88Z mm;

Outras soluções de protecção solar – sob consulta

CARENA FICHET-BAUCHE
Cofre-forte, gama luxe

Cada pormenor foi pensado de maneira a propor um
design renovado com uma combinação exclusiva de
inovação, experiência e elegância.

❚ Protecção contra o Roubo
❚ Certificação ECB-S, de acordo EN 1143-1, nas
classes I, II & III
❚ Volumes: 40, 80, 120 e 160 Litros
❚ Segredo Electrónico Biométrico 
❚ Porta com acabamento em pele ou nacarado branco
❚ Prateleiras em vidro
❚ Iluminação Interior
❚ Caixa para jóias
❚ Personalização do cofre-forte em diferentes cores
de peles ou elementos decorativos.

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.

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.

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:
❚ Alvenaria em Bloco Térmico de betão com
agregados leves Leca®
❚ Placas de isolamento térmico
❚ Reboco delgado armado com rede de fibra de vidro
❚ Acabamento em reboco acrílico colorido

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

FACHADA MECANO TECHNAL
Estrutura única para todos os aspectos de fachadas

O acréscimo dos preços dos combustíveis e a ameaça
do aquecimento global contribuíram para o aumento
generalizado de uma certa consciência ecológica.
Consequentemente, assistiu-se a uma maior
pressão sobre os governos no sentido de serem
tomadas medidas e de ser criada uma legislação
conducente a uma diminuição dos consumos de
energia e a uma gestão eficiente dos recursos
energéticos disponíveis.
Por outro lado, o utilizador final está cada vez mais
atento e exigente no que respeita ao conforto e
ambiente.
Consciente de todas essas exigências, a TECHNAL
tem vindo a desenvolver soluções que respondem à
especificidade de cada projecto. Um bom exemplo é
a fachada MX: Mecano que adiante se apresenta.

Com módulo de 52 mm, a gama Mecano permite as
mais variadas soluções de fachadas cortina e de
coberturas.

Versátil e de linhas sóbrias, adapta-se a todos os
projectos e a todas as necessidades ambientais
oferecendo complementos interiores e exteriores
desenhados para:
❚ Obter efectivo controlo solar e de iluminação;
❚ Óptimo isolamento térmico e excelente atenuação
acústica;
❚ Ventilação natural e ganhos solares;

Desenvolvida com base na experiência de décadas, a
Mecano é hoje uma gama aberta e evolutiva, capaz
de propor soluções por medida para qualquer tipo
de projecto.

PARCEIROS

ART DECO COLLECTION
Sancas e rodapés em HDPS

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.

O estilo de Art Deco
É indiscutivelmente um estilo actual.
Longe dos excessos, a simplicidade e a
geometria das suas formas conseguem
fascinar os designers contemporâneos.
A NMC inspirou-se numa corrente pré
vanguardista para dar forma aos produtos
de estilo refinado.
A Relação Divina designa o relacionamento
perfeito que pode existir entre as várias
dimensões do objecto ou ser vivo, e
constitui a melhor essência da beleza.
Esta proporção ideal é baseada no cálculo
dos números áureos da relação dourada,
que foi estabelecida pelos matemáticos da
antiguidade, e usados então nas realizações
arquitectónicas mais importantes.
Desejosos de encontrar um equilíbrio
natural entre simetria e assimetria, ritmo,
unidade e alinhamento, os desenhadores
da colecção Art Deco incorporaram a
relação dourada nas suas criações para
oferecer hoje produtos harmoniosos 
e atractivos.

MORADA

TEL
FAX

SITE

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

Gaggenau

GAGGENAU
Maquinas lavar loiça Vario

As Máquinas de lavar loiça Vario da Gaggenau são
uma nova geração de aparelhos para todos os tipos
de loiça, graças aos seus seis programas em
combinação com quatro opções adicionais.
O novo sistema Zeolite permite uma secagem
excelente a baixa temperatura. A opção “extra seca”
garante uma secagem soberba, especialmente em
plásticos. Com a opção “salvar energia”, as novas
máquinas de lavar loiça Vario cumprem os mais
elevados níveis de eficiência de energia: quando
activado, a máquina de lavar loiça tem um consumo
de energético muito baixo e sendo ao mesmo tempo
extremamente silenciosa 42 dB. 
As Maquinas de Lavar Loiça Gaggenau protegem os
Copos e cristais contra a corrosão combinando a
tecnologia “glasscare”com a nova tecnologia de Zeolite.
Iluminação interior é uma ajuda preciosa para a
carga e descarga.
A gaveta Flex Plus adiciona um terceiro nível
aumentando a capacidade para 14 talheres – perfeita
para talheres delicados, pratos pequenos, ou mesmo
chávenas de café. A Diferença é Gaggenau.

PARCEIROS

CONFORMIDADE ÀS NORMAS
Ensaios de todos os tipos de fachada. Isolamento térmico: Conforme TR2000, valores calculados de acordo
com as regras Th-Bât 2001, validadas pelo CSTB – “Centre Scientifique et Technique du Bâtiment”/Paris.
Estanquidade ao ar, água e vento de acordo com normas europeias. 

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.

A MAPEI, empresa líder mundial na produção de
produtos químicos para a construção, orgulha-se da
sua experiência de décadas e em todo o mundo, tanto
na realização de piscinas novas como na reabilitação
de piscinas existentes. De facto, desde os anos 50 que
os produtos Mapei são utilizados para realizar quase
todas as piscinas para os Jogos Olímpicos e para os
grandes encontros internacionais, tendo, para além
disso, uma vasta utilização também nas estruturas de
recepção e acolhimento dos atletas e dos visitantes.

A MAPEI oferece, portanto, neste sector uma 
gama completa de produtos para a realização e
impermeabilização da estrutura em betão armado,
de tintas elásticas para pinturas de tanques, 
de adesivos especiais para o assentamento dos
ladrilhos cerâmicos e de pastilha de vidro, de
argamassas para a betumação de juntas e de
selantes para as juntas de dilatação.

MAPEI
Impermeabilização de piscinas
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TEKA – EXPRESSION
A nova Gama Expression concilia modernidade e elegância

A NOVA GAMA
EXPRESSION É SÍMBOLO
DE MODERNIDADE,
ELEGÂNCIA E LINHAS
PURAS E MINIMALISTAS,
QUE CONFEREM À SUA
COZINHA UM ESTATUTO
CONTEMPORÂNEO E
ACTUAL.
Mas esta gama não se distingue
apenas pela sua cuidada linha
estética, distingue-se também
pelas suas óptimas prestações:
com novos mecanismos
electrónicos mais fáceis de
utilizar; comandos pulsantes, mais
funções e maior simplicidade de
utilização. Em resumo, ampliou-se
a performance dos
electrodomésticos.

A nova Gama Expression é composta por uma gama
completa de electrodomésticos, lava-louças e
misturadoras que primam pela mesma estética, pelo
que todos eles combinam perfeitamente entre si.
A Teka apresenta cinco fornos compactos de 45cm em
aço inoxidável anti-mancha, um forno de vapor, dois
fornos multifunções, um forno combi e dois fornos
microondas. O forno de vapor HKX 960S destaca-se
pelo seu display LCD touch control e pelas suas
funções adicionais para além da cocção a vapor, como
a descongelação e a regeneração. A regeneração é
uma técnica utilizada em caterings e restaurantes
que serve para aquecer alimentos já confeccionados
como se o cozinhado estivesse acabado de ser feito.
Pequenos por fora mas grandes por dentro, os fornos
compactos multifunções HKX 790 e HKX 740 possuem
uma capacidade de 46 litros brutos, mantendo as
mesmas potencialidades dos cozinhados em forno
tradicional. O forno HKX 790 vem equipado com
“Assessor Pessoal de Cozinhado” (APC) que contém
17 receitas pré-programadas.
Dentro da gama compacta, destaca-se o forno
microondas combi MCX 45 BIT que oferece as
prestações habituais dos fornos multifunções Teka,
combinadas com as vantagens dos fornos microondas.

Esta gama completa-se com o microondas compacto
MWX 45 BIS, a gaveta de aquecimento CPX 15 e dois
microondas de integração total: MWX 22 BIS e 
MWX 22 BHG com 20 litros de capacidade e grill 
de quartzo integrado.
Estes novos compactos Expression somam-se aos
nove modelos já existentes, convertendo a Teka na
marca de electrodomésticos com a maior gama de
equipamentos compactos do mercado.

AMPLA VARIEDADE DE FORNOS
A gama Expression é composta por uma ampla
variedade de fornos de 60 cm que cobrem todas as
preferências e necessidades dos seus utilizadores.
Esta nova gama contem um forno Combo, dois fornos
multifunções pirolíticos, cinco fornos multifunções
independentes e um forno multifunções polivalente.
O forno Combo HX 45.15, lançado nas novidades
2008, está agora ladeado por oito fornos Expression,
com os quais partilha o mesmo design.
Assim, o forno multifunções turbo HX 790, com
catorze funções de cozinhado, traz display LCD Touch
Control, “Assessor Pessoal de Cozinhado” (APC) e
três guias telescópicas extraíveis. Outro forno

multifunções turbo é o HX 760 com dez funções 
de cozinhado e comandos pulsantes.
Para aqueles que optam pela pirólise como sistema de
limpeza, os fornos pirolíticos HPX 750 e HPX 725 são
a opção ideal. A função pirolítica da Teka carboniza as
substâncias orgânicas a temperaturas próximas dos
500º C, convertendo-as em CO2 e vapor de água.
Como fornos multifunções de gama intermédia podemos
encontrar o HX 735 e HX 725, ambos com oito funções de
cozinhado. A gama completa-se com os fornos HX 715
e HX 715 ME, com cinco funções de cozinhado cada.
São oito os modelos das placas Expression e destacam-
-se tanto pelo seu atractivo design como pelas suas
vantagens de utilização. Com uma apresentação
inovadora salienta-se a placa de indução rectangular
IRX 90 HS com uma zona de actuação da função POWER
bastante alargada. Já a IRX 635 destaca-se pelo novo
Touch Control Slider, sensores acústicos e bloqueio de
segurança que permitem seleccionar o nível de
potência de forma mais directa. Este inovador painel
Touch Control também está presente na IRX 645 e nas
versões vitrocerâmicas TRX 635 e TRX 645. As placas a
gás também são pautadas por performances
interessantes como o sistema electrónico IS presente
em dois modelos: CGX 60 4G IS e CGX 70 5G TR IS.
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NOVIDADES REVOLUCIONÁRIAS 
NOS EXAUSTORES E NAS CHAMINÉS DECORATIVAS
A gama Expression é composta por três novos
modelos. Desde as chaminés decorativas com display
digital LCD ou comandos pulsantes até ao exaustor
telescópico com seis velocidades e controlo
electrónico. O modelo DHX 60/70/90 P é uma das
primeiras chaminés decorativas do mundo que
incorpora comandos pulsantes, estando disponível

em três medidas: 60, 70 e 90 cm. É também necessário
salientar a chaminé ilha DHX 110 T, com display digital
LCD. Esta está igualmente disponível na versão de
parede, nas medidas 70, 90 e 110 cm, dando resposta
a todas as necessidades relacionadas com o espaço
disponível para o efeito. 
A nova gama Expression contempla ainda modelos de
lava-louças e misturadoras de cozinha que se tornam
no complemento ideal para os electrodomésticos da

gama. Os lava-louças destacam-se pelo design do
escorredor, em forma de “X” de Expression,
combinado com uma grande variedade de cubas de
linhas rectas. No caso das misturadoras, e das cinco
propostas disponíveis, destaca-se a MVX Electrónica,
um funcional modelo equipado com controlo
electrónico do caudal e da temperatura da água.

Em resumo, a gama Expression vem satisfazer os gostos e as necessidades dos clientes mais exigentes, que já podem
encontrar, nesta ampla variedade de modelos, resposta às suas necessidades decorativas e de espaço.

Teka, consigo nos seus melhores projectos…

DESEJO RECEBER:
(Assinale com X)

Desejo receber mais informações (catálogos e informação técnica) 

Desejo ser visitado para apresentação de produtos

PREENCHER A MAIÚSCULAS

ENVIAR POR FAX PARA O N.º (00351) 234 325 457

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 Mota – Apartado 533, 3834-909 Ílhavo 
234 329 500
234 325 457
sacliente@teka.pt
www.teka.pt

Teka



ARQUITECTOS informação

DESTAQUE195
Este suplemento faz parte integrante do boletim de abril 2009

TRESPA
Meteon

TRESPA METEON É IMUNE ÁS
DIFERENTES CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS!
A resistência aos UV e a estabilidade cromática são as mais altas do mercado.
O único compacto fenólico do mercado com estabilidade cromática 4-5 (ISO 105 A02) 
após 10 anos de exposição! Descoloração imperceptível ao olho humano.

APLICAÇÕES Fachadas Ventiladas, varandas, lâminas de ensombramento, portadas, portões, sinalética, painéis sandwich, etc.



ARQUITECTOS informação

Este suplemento faz parte integrante do boletim de abril 2009

DESTAQUE195

DESEJO RECEBER:
(Assinale com X)

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

Desejo ser visitado para apresentação Trespa.

Desejo receber convite para a Tektónica (FIL 19 a 23 de Maio)

PREENCHER A MAIÚSCULAS

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

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. 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

DIMENSÕES DAS PLACAS
❚ 3.050 x 1.530mm
❚ 2.550 x 1.860mm
❚ 3.650 x 1.860mm
❚ 4.270 x 2.130mm
NOVIDADE – Maior placa do mercado!

ESPESSURAS
❚ 3,6,8,10 e 13mm

CORES
❚ 52 unicolors
❚ 17 Wood Decors 
❚ 6 Naturals
❚ 13 Mettalics
❚ CORES PERSONALIZADAS – Crie a sua própria cor!

DISPONIBILIDADE
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