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Zona Industrial da Taboeira, Apartado 3016
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serviplus@weber-cimenfix.com
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Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.

Solução de enchimento leve Leca® para espessura
acima de 8cm, especialmente vocacionada para
espaços confinados ou obras de renovação onde o
espaço de estaleiro disponível e o peso são factores
condicionantes.

Leca® Mix B com 480kg/m3, betonilha leve 
weber.niv 4075 com 1200kg/m3

SOLUÇÃO DE
ENCHIMENTO 
LEVE LECA®
Leca® Mix B + weber.niv 4075

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 
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UNICITY 
Novo sistema de batente Technal

Resultado de vários estudos e ensaios desenvolvidos pelo Centro
de Investigação Technal, o sistema de batente Unicity reúne todos
os requisitos que fazem a distinção de um sistema de alumínio:
sobriedade estética, facilidade de fabrico, qualidade de
instalação impar e elevado nível de isolamento térmico e acústico.
Caracterizado pelos seus 55 mm de vista, confere um vão de luz
máximo ao interior das habitações, cumprindo o desafio de fazer
com que a janela fique completamente esquecida e dotando as
fachadas dos edifícios de uma total elegância e distinção.

CORAL
Revestimento em Monoporosa 
Pavimento em Porcelânico

A Recer desenvolveu esta Colecção com base num
moderno e exclusivo conceito pensado para espaços
residenciais e públicos, ricos de carácter e dinamismo.
Produto que interpreta, com personalidade, o estilo
decorativo refinado pela elegância das suas tramas,
de matiz fundamentalmente têxtil.
É uma nova forma de pensar não somente o revestimento
de paredes, mas igualmente uma moderna proposta
sobre o tema das superfícies de pavimento – que
neste caso poderão assumir-se também como
soluções de revestimento interior e exterior.

❚ Serigrafias espessuradas e de lustre;
❚ Formatos 33x90R, 30X60R, 45X45R e 60X60R;
❚ Cores: Ivory, Bege, Blue;
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Apartado 20, 3771-953 Oliveira do Bairro
234 730 500
234 730 502
recer@recer.pt
www.recer.pt

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

Gaggenau

GAGGENAU
Forno a Vapor combinado

A carne fica macia e suculenta, enquanto o marisco
nunca se torna demasiado seco e os vegetais estão
no ponto certo para servir. A refeições diárias nunca
foram tão fáceis de regenerar ficando sempre como
se estivessem sido acabadas de fazer. O Forno
Combinado a Vapor pode também funcionar só como

forno conevncional, só como forno a vapor ou
combinar os dois sistemas de cozedura. Assim
conseguimos cozinhar com a qualidade do vapor, 
um interior suculento e o resultado exterior – de 
um assado crocante. Mesmo como deve ser. 
A diferença é Gaggenau

O uso de vapor sem pressão é uma das formas de cozinhar mais saudáveis, e a melhor forma de conservar 
as vitaminas, minerais, consistência e a cor dos alimentos.

Quando a descrição impõe a diferença
❚ Produto ensaiado no CSTB.
❚ Vista reduzida de 55 mm.
❚ Folha oculta.
❚ Batente e puxador centrados.
❚ Ferragens em alumínio.
❚ Drenagem não aparente para 
uma estética exterior cuidada.
❚ Enchimento até 34 mm.

Aliando a estética e o design inovador a uma excelente prestação em termos de performance e fabrico, 
a Technal desenvolveu o sistema de batente Unicity.

55 mm representam a elegância 
e a perfeição dos montantes

PARCEIROS

PARCEIROS

55 mm
55 mm
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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

SISTEMAS MESTRE RAPOSA
Perfis em Madeira
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Quatro Estradas, E.N. 125, 8100-321 Loulé
289 355 420
289 355 422
sales@mestreraposa.com
www.mestre-raposa.com

Mestre Raposa, Lda

A Madeira é a única matéria-prima que
está sempre a renascer e é tanto
económica como ecologicamente,
compatível.

Na utilização da madeira não existem
desperdícios da matéria-prima. Faz
parte de um círculo natural. Janelas 
em madeira podem sem qualquer tipo
de problemas ser recicladas e
facilmente reutilizadas. A moderna
construção da caixilharia em madeira
satisfaz todos os requisitos térmicos,
acústicos e protecções meteorológicas.
A caixilharia poder ser tratada com
revestimentos á base aquosa, e outros
que se demonstram inofensivos para o
meio ambiente. A utilização de Reduzir
custos de climatização janelas em
madeira oferecem conforto, são
saudáveis, e adequam-se a qualquer
tipo de design e arquitectura. Janelas
MR de madeira são elementos de peso
na alta tecnologia.

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

LUSITANO-INOX
Torneiras para banho e cozinha

A Bruma é o primeiro produtor nacional de torneiras
a apostar no desenvolvimento, produção e
promoção de torneiras feitas em aço inoxidável.

As vantagens do uso desta matéria-prima são
inúmeras:
❚ Saúde Utilização de um material inerte, isento 
de toxinas. Não transfere sabor, odor ou elementos
tóxicos à água
❚ Ecologia Material 100% reciclável, não agride 
a natureza. A torneira é apenas escovada ou polida,
não necessita de banhos de níquel ou cromo, para
proteger ou embelezar.

Num país com uma costa de 2.147km, onde a maior
concentração demográfica se verifica junto ao
litoral, a utilização de aço inoxidável no fabrico de
torneiras é mais do que um luxo, uma necessidade. 

A Bruma revoluciona o sector das torneiras e cria
uma nova tendência. 
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Zona Industrial de Sam, Pav. 9/10, Apartado 7115
4764-908 Ribeirão, V. N. Famalicão
252 491 977   
252 491 979
info@bruma.pt
www.bruma.com

Bruma
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SISTEMA MOSAIC™
Soluções infinitas para o terciário
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Estrada da Alagoa, 96, 2775-716 Carcavelos
214 548 800
214 548 884
contacto@legrand.pt
www.legrandgroup.com.pt

Legrand Eléctrica, S.A.

Mosaic oferece soluções para qualquer projecto, com
um design actual e inovador. Propõe soluções
práticas e de conforto assegurando a funcionalidade
e bem estar de escritórios e espaços de trabalho.

Num único sistema, mais de 200 funções específicas
permitem combinar diferentes mecanismos que 
se integram perfeitamente em qualquer espaço 
a conceber.

❚ Excelente acabamento, elevada transparência,
elevada resistência ao manuseio, peso cerca de 85%
inferior (comparado com uma telha de vidro), perfeito
encaixe nas telhas cerâmicas Margon;

❚ Produzida em policarbonato de alta resistência 
(o mesmo material usado nos escudos de protecção
das forças policiais de intervenção) e tratamento 

anti-raios UV, assegura estabilidade de cor e
resistência durante pelo menos dez anos;

❚ Permite realizar coberturas translúcidas de grandes
dimensões (enquadrando-se perfeitamente na
cobertura cerâmica, sem necessidade de reforço dos
suportes, permitindo assim dissimular, por razões
estéticas, os respectivos suportes.
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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 MARGON POLYGLASS
A cobertura cerâmica vista como elemento decorativo

Telha POLYGLASS

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.

MAPE- ANTIQUE 
Argamassa desumidificante

Para combater os fenómenos de degradação das
fachadas de edifícios históricos, a Mapei apresenta
a Linha Mape-Antique.

Uma gama completa de argamassas desumidificantes
pré-misturadas para responder às mais diversas
exigências no sector da recuperação de paredes 
em alvenaria. 

❚ Elevada capacidade de promover a evaporação 
da água absorvida pelas paredes.
❚ Elevada resistência química ao ataque de sulfatos.
❚ Compatibilidade físico-mecânica com os materiais
existentes.
❚ Possibilidade de manter o reboco à vista, 
graças às cores claras nas tonalidades creme 
ou cor-de-tijolo.
❚ Possibilita, se necessário, a adição de pigmentos
corantes de ténue tonalidade.

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

EXTRUSAL
Solução Hélios

A “SOLUÇÃO HÉLIOS” da EXTRUSAL consiste na
possibilidade inovadora de integração no sistema de
fachada cortina A080 do sistema do pára-sol F016 de
controlo da luz, sombreamento e temperatura interna.

Sendo o sistema de fachada cortina A080 um
instrumento da “arquitectura da luz”, que tem
merecido a preferência em realizações distintas 
da arquitectura urbana portuguesa, surge agora,
em seu complemento, esta solução que oferece 
ao conceptor do edifício mais possibilidades de
melhoria e controlo do “habitat” e posiciona-se
como um instrumento estético essencial para a
definição de um “traça” diferenciada.

Com a “SOLUÇÃO HÉLIOS” é possível:
❚ Reduzir a luminosidade interior.
❚ Reduzir a temperatura interior.
❚ Reduzir custos de climatização.

PARCEIROS

Com o novo Sistema Mosaic™ os espaços  de trabalho deixam de ser limitados.



Av. da República, nº 27 – 6º andar,  1050-186 Lisboa
213 571 629
213 590 806
acustica@urbiarte.pt
www.urbiarte.pt
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Rua do Almada, 79,89,29
4050-036 Porto
223 392 120/1/2/3/4/5
222 086 088
carvalhobatista@mail.telepac.pt
www.carvalhobatista.pt
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Carvalho, Batista & C.ª, S.A.

Desde 1987, Marcal realiza sistemas de informação
sinalética em sintonia com os arquitectos,
trabalhando conteúdos, formas, materiais e cores.
Apresenta uma grande variedade de soluções e
serviços, sempre com uma ótima qualidade e
durabilidade ( garantia 10 anos) e um desenho
industrial exigente.

MARCAL
Sinalética Marcal como 
um meio de comunicação
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Rua da Manutenção, nº 17 - 4º Esq., 1900-318 Lisboa
213 550 440
213 550 441
geral@ogivaglobal.pt
www.ogivaglobal.pt

Ogiva Global, Lda

GAULHOFER – OGIVA
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 electrostática, executada em
câmara, com verniz de base aquosa e pigmentação,
conforme paleta de cores Gaulhofer;

❚ Protectores de água “pingadeiras” em alumínio,
lacados à cor RAL ou anodizadas;
❚ Vidro duplo de 24 mm (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.

O inigualável valor da natureza associado à perfeita e precisa fabricação.
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Urbiarte, Lda – Departamento de Acústica

URBIARTE, LDA.
Medições acústicas e certificações energéticas

Avaliação Acústica
Execução de medições in situ de verificação de
Acústica de Edíficios e de Acústica Ambiental.
Agendamento da medição e entrega do
Relatório Acústico no prazo máximo de 10
dias. Fazemos medições em todo o país. Visite
o nosso site e peça-nos orçamentos.

Certificação Energética e Ar Interior de
Edifícios
Emissão de Certificados Energéticos (CE), de
Declarações de Conformidade Regulamentar
(DCR) e elaboração de Projectos de
Conportamento Térmico (RCCTE).


