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Frigoríficos, Congeladores, Combinados, e Adega de
Vinhos, com varias larguras podem ser combinados
num sem numero de variantes, formando assim a
parede de frio que mais se coaduna com espaço
disponível. As portas em inox ou alumínio estão
disponíveis como acessório. O interior dos sistemas
de frio Vario Cooling são totalmente em inox e com

iluminação lateral e superior para uma visibilidade
perfeita do interior.  Tecnologia revolucionária,
Design, desempenho Professional, os mais
silenciosos dentro da sua classe e quase todos 
os modelos com Classe Energética A+, são mais
algumas das excelentes características do sistema
Vario Cooling.

MORADA
TEL
FAX

SITE

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

Gaggenau

VARIO COOLING 400
Sistema modular para encastre

PARCEIROS

Apartado 16, 3240-908 Avelar
236 620 600
236 620 620
maxit@maxit.pt
www.maxit.pt

LECA® MIX 
Betão leve pré-doseado para
enchimentos

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

maxit, S.A.

Leca® Mix é um produto pré-misturado com argila
expandida Leca®, cimentos e aditivos, ao qual basta
adicionar um pequeno volume de água (4l por saco)
para que o material fique apto a ser aplicado e
perfeitamente caracterizado.
Ideal para enchimentos em obra nova e reabilitação,
pequenas reparações e criação de pendentes em
coberturas.

Principais vantagens:
❚ maior rigor no produto final
❚ melhor isolamento e leveza
❚ secagem mais rápida
❚ maior rendimento na aplicação
❚ redução significativa de estaleiro

GRANIRAPID 
Assentamneto rápido

Para o assentamento rápido de ladrilhos cerâmicos
e materiais pétreos moderadamente instáveis em
presença da humidade e que requerem uma
secagem rápida do adesivo. A Mapei apresenta:

GRANIRAPID
Adesivo cimentício bicomponente de elevadas
prestações, deformável, de presa e hidratação
rápidas.

O Granirapid, pelas suas extraordinárias
características de aderência e secagem rápida,
presta-se particularmente a trabalhos de
renovação ou que exijam uma colocação em
exercício imediata (supermercados, indústrias,
hospitais, aeroportos, piscinas, etc.).

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.

OXICOBRE
Caixilharias e soluções de fachada numa cor exclusiva

NOME
TEL

EMAIL

SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E PRESCRIÇÃO NORTE
José Esteves
935 441 582 
jose.esteves@alcoa.com

SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E PRESCRIÇÃO SUL
Luís Direito
935 441 581
las.direito@mail.pt

Kawneer

NOME
TEL

EMAIL

A riqueza de uma cor exclusiva
A KAWNEER tem o prazer de lhe apresentar a nova
tonalidade “OXICOBRE” colocada no mercado para
que possa aliar elegância e harmonia das linhas.
Uma mistura subtil de discrição e naturalidade.

Elemento dinâmico de um estilo moderno e
reconhecido, a tonalidade
“OXICOBRE” tem por finalidade dar sustento ao
acabamento exemplar das fachadas e dos sistemas
de caixilharia em alumínio KAWNEER.
A qualidade da termolacagem, com as certificações
Qualicoat 60 microns e Qualimarine em standard,
garante uma longevidade sem igual aos sistemas de
alumínio. 

Símbolo de um verdadeiro know-how
A tonalidade “OXICOBRE” é o resultado do empenho
dos nossos departamentos de projectos e
qualidade.
A nossa equipa de engenheiros está à sua
disposição para que os seus projectos
arquitecturais mais audaciosos possam ser levados
a bom termo.

Especialista em soluções de fachadas e muros-
-cortina, perito internacional em sistemas
arquitectónicos em alumínio (Fachadas, janelas,
portas, correr, galandage, varandas …), a KAWNEER
inova para lhe deixar total liberdade de criação.

A serie 400 Vario Cooling é o primeiro sistema modular feito para encastre total.
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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

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. 

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

Sabia que …
Os suportes digitais (CD; DVD; DAT; etc) ficam
destruídos quando expostos a temperaturas
superiores aos 50o C?
O Vulcane oferece uma protecção total dos seus
suportes digitais contra o fogo, campos
magnéticos, humidade e poeiras e dá-lhe a garantia
que em caso de incêndio e durante 60 minutos 
a temperatura no interior do cofre nunca será
superior a 50o C.

❚ Certificado ECB.S 60 DIS (European Certification
Board Security Systems) de acordo com as normas
EN1047-1 e VDMA 24991-1 
❚ Volumes: 40 & 80 Litros (148 & 321 CDs)
❚ Segredo Mxb A2P/EN 1300 da Fichet-Bauche

VULCANE 
Cofre-forte anti fogo 

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Gunnebo Portugal, S.A.

❚ Linha completa de barras de apoio em aço 
inox, em diferentes medidas e com acabamento
branco e mate;
❚ Estruturas metálicas de fixação ao chão e 
à parede (ou em calha técnica) para suporte 
de barras de apoio em paredes ligeiras;
❚ Bancos para duche e banheira;
❚ Misturadoras de lavatório, bidé, duche 
e banheira com manípulos “avançados”. 

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.

EASY
Acessórios para pessoas com
mobilidade reduzida e geriatria

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Zona Ind. de Assequins, Apt.103, 3754-909 Águeda
234 622 881/623 466
234 621 688
manfercan@mail.telepac.pt
www.manfercan.com

Manuel Fernandes Canas, S.A.

Na decoração, o pormenor marca a diferença!
Nós concebemos o pormenor.

❚ Qualidade
❚ Modernidade

MANFERCAN
Calhas, varões e acessórios para
cortinados
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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

PARCEIROS

Mais de 25% da energia 
é gasta em aquecimento 
e Ar condicionado nas
nossas casas!
Em casas antigas este
valor pode ultrapassar 
os 70%!

ATHABASKA 
Porcelânico

TECHNAL LANÇA HANDBOOK  
Volume I: A importância de um sistema de alumínio na construção

Athabaska define uma expressão arquitectónica 
e decorativa, contemporânea e audaz.
Produzido pela mais recente tecnologia cerâmica,
assume-se como um pavimento sumptuoso, mas
natural, dirigido a um gosto exclusivo e refinado,
pensado essencialmente para quem cultiva a diferença.
Tão genuíno quanto o natural, apresenta-se em 45x45R,
30x60R e  60x60R rectificado nas cores cinza gelo,
cinza grafite, bege areia, bege camel e bege savana. 

❚ Porcelânico com elevada resistência 
à absorção de água
❚ Elevada resistência aos choques, 
manchas e ao desgaste
❚ Estrutura ligeiramente rústica
❚ Destonificação elevada e natural
❚ Proposta para pavimentos e revestimentos 
em exterior e interior

Numa época em que a gestão eficiente 
e racionalização dos recursos energéticos 
é prioritária, a Technal acaba de lançar 
o primeiro número do seu coleccionável
dedicado à temática da construção
sustentável e eficiência energética: 
o Handbook Technal. 

O sistema de alumínio e a sua importância
na construção tornam-se assim no tema
chave deste primeiro número do
Handbook Technal.

A marca reforça que a escolha do sistema
de alumínio, enquanto parte integrante
da construção deve ser criteriosa e não
pode ser relegada para segundo plano: 
a aposta num bom sistema de alumínio
deverá ser encarado como um
investimento pois permitirá grandes
níveis de poupança no futuro.

Ao longo do livro a marca apresenta a sua
vasta gama de soluções inovadoras que
respondem às necessidades de cada
projecto arquitectónico e vão ao encontro
das tendências e desafios actuais.

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.

SISTEMAS MESTRE RAPOSA
Um maior potencial energético com janelas bem isoladas

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

Passado
Há seis anos atrás já cumpríamos as exigências da nova legislação portuguesa sobre eficiência energética. 

Presente
Os nossos standards actuais são Uf 1,0 W/m2 K – Ug 05,W/m2 K.
Os valores ambientais , poupança energética e o retorno do investimento (5/6 anos) são realidade.
Os nossos produtos cumprem rigorosamente estes valores.
Em PVC, Madeira , Madeira /Alumínio ou mesmo em Alumínio (Uf 1.0 W/m2 K).

Futuro
A nossa missão é estar sempre um passo à frente na tecnologia. 
Por isso, com os nossos standards actuais, cumprimos as exigências de amanhã.
Informamos os nossos clientes sobre o novo certificado energetico.

Este livro constitui um guia para a execução e orientação de
projectos arquitectónicos, apoiando os profissionais na sua
actividade diária.

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
214 548 884
contacto@legrand.pt
www.legrand.pt

Legrand Eléctrica, S.A.
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Tem a colecção completa do  

DESTAQUE2008?
CONHECE TODOS OS MATERIAIS 
E PRODUTOS ANUNCIADOS? 
QUAIS AS EMPRESAS QUE PODEM AJUDAR 
NA ELABORAÇÃO DOS SEUS PROJECTOS?

A colecção completa está disponível em 
www.arquitectos.pt

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

existentes, com deficiente rigor de geometria;
❚ Frisos de protecção contra infiltrações, 30% mais altos
em relação ao que é normal encontrar noutras telhas;
❚ Elevada resistência à flexão, especialmente
importante para evitar quebras durante a aplicação,
contendo assim o custo por metro quadrado aplicado.

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 LUSA PLUS-S
A cobertura cerâmica vista como elemento decorativo

PARCEIROS

Decoração MONSANTO

Móveis distintos para ambientes Laufen
Os espaços de banho da Laufen são soluções únicas
e com qualidade de topo. Os móveis, essenciais para
a arrumação, enquadram-se de modo harmonioso
neste ambiente distinto. A Laufen apresenta ML –
Móveis, uma gama produzida para a série My Life.
Os móveis existem em branco, wengé e cerejeira.
Para as portas branco é a cor de eleição. 
Encontram-se também disponíveis bases de móvel
com encaixes interiores para lavatórios de 650, 750
e 900 milímetros e lavatórios de bancada.

LAUFEN
Moveis My Life

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.laufen.pt

Laufen
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