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VITRA
Monoporosa pasta branca

Optimus Negócios
 mORAdA Apartado 52090, 1721 – 501 Lisboa
 Tel 16939 Linha Optimus Negócios (a partir de qualquer rede)
 fAx 210 116 939
 emAIl on.parcerias@sonae.com
 sITe arquitectos.optimus.pt

OpTImus NegócIOs
Parceria Ordem dos Arquitectos

sOlIdOTel
Soluções integradas de hotelaria

solidotel
 mORAdA 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 

As cozinhas industriais são o núcleo central 
da hotelaria e similares, seja num hotel, 
restaurante, Ipss, etc.

Por elas passam grande parte da imagem  
e serviço das unidades. Também sobre elas 
recai a maior atenção fiscalizadora dos 
organismos oficiais. 
Por outro lado, são locais onde os profissionais 
passam a quase totalidade do seu dia de 
trabalho. E por tudo isto, é necessário dar 
particular atenção ao seu layout de forma a 
torná-las funcionais, rentáveis e enquadradas 
na legislação em vigor.
O desempenho das exaustões releva aqui um 
papel fundamental. Delas depende a ausência 
de cheiros e fumos na zona da cozinha e 
clientes, e o bem-estar dos profissionais  
nela trabalham.

A Optimus Negócios e a 
Ordem dos Arquitectos 
criaram em parceira 
ofertas exclusivas para 
os Membros da Ordem 
e seus familiares. 
A  parceria engloba 
ainda tarifários e 
equipamentos à medida 
das suas necessidades, 
seleccionados pelas 
suas características de 
fotografia, transmissão 
de dados e acesso móvel  
à internet.

Nokia e71: €110 
BlackBerry Bold: € 174 
Nokia 6220: € 85 
Kanguru: PEN USB  
por apenas € 10

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

Série VITRA. Revestimentos em formato grande 
de alta gama em monoporosa pasta branca nos 
formatos 33x100 e 33x33, tais como um conjunto 
de decorações complementares nas cores preto, 
branco, azul, e verde.

descubra toda a oferta disponível em arquitectos.optimus.pt e adira de forma simples e cómoda.
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sIsTemA mOsAIc™
Soluções infinitas para o terciário

lY: gRApHITe
A primeira protecção da casa é em alumínio Technal

BATHROOm RAdIATORs
Steel Classic

TelHA mARselHA
A cobertura cerâmica vista  
como elemento decorativo

slc® AquA-puR Hpx
Verniz aquoso de alta resistência 
para pavimentos em madeira

Para realizar a sua escultura de vanguarda 
arquitectónica Renzo Piano [arquitecto, urbanista 
e navegador] escolheu a segurança dos materiais 
de construção Kerakoll.

slc® aqua-pur hpx, para 
o tratamento natural 
de alta protecção e 
elevada resistência ao 
desgaste e à abrasão 
de pavimentos em madeira de qualquer natureza 
sujeitos a movimento pedonal extremo. Valoriza  
a cor natural da madeira. Com emissões TCOV  
muito baixas.

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

Auditorium parco della musica, Roma, Itália.

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

z Duas possibilidades de aplicação possíveis 
uma vez que o seu design permite que as telhas 
sejam aplicadas em fiadas alinhadas ou em fiadas 
desencontradas, mantendo-se o perfeito encaixe;
z Elevada resistência mecânica devido à elevada 
temperatura de cozedura;
z Execução em obra muito rápida permitindo obvia 
poupança de custo/hora de trabalho de aplicação;

Decoração: Natural Montalegre

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

Uma solução económica  em gastos energéticos 
para a secagem de toalhas e necessidades de 
aquecimento do espaço de banho.

A gama Classic surge com radiadores toalheiros em 
aço inox numa linguagem própria de simplicidade. 

Simples no traço, requintado nas curvas, linhas 
discretas  - apontamentos notórios de elegância 
são os conceitos incluídos no radiador toalheiro 
Steel Classic da Foursteel.

z Vantagens do alumínio: resiste à corrosão, à 
poluição e é insensível à água. De uma manutenção 
muito simples, indeformável, permite de uma forma 
natural a realização de portões muito expostos às 
agressões climatéricas.
z detalhe: Acessórios lacados à cor do portão.
z estética: Duas linhas à escolha. Contemporânea 
ou Clássica.
z Aplicações: Mais de 50 modelos diferentes.
z motorização: Todos os portões podem ser 
motorizados no momento da colocação ou 
posteriormente com os sistemas clássicos.
z gradeamentos: Coerente com o desenho dos 
portões para uma harmonia total.

A estética do ferro forjado com as vantagens do alumínio 
portões de batente – A linha clássica
z Possibilidade de realizar todas as formas  
curvas ou a direito.
z Os barrotes redondos são complementados com 
acessórios para a decoração do modelo.

portões de batente ou correr – A linha contemporânea
z Linhas com design a direito, travessa superior 
convexa ou côncava.
z Um enquadramento robusto e sólido com  
grande módulo.
z Um aspecto visual exterior/interior idêntico 
graças ao aro periférico.

A Technal propõe uma solução suplementar para 
habitação nova ou renovação. Todos os portões e 
gradeamentos são construídos à medida, no estilo 
contemporâneo ou clássico. Os portões poderão  
ser de batente ou de correr.

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

legrand eléctrica, s.A.
 mORAdA  Estrada da Alagoa, 96, 2775-716 Carcavelos
 Tel 214 548 800
 fAx 214 548 884
 emAIl contacto@legrand.pt
 sITe www.legrandgroup.com.pt

Com o novo Sistema Mosaic™ os espaços de 
trabalho deixam de ser limitados. 
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.Li
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KÜppeRBuscH
Placas modulares hexagonais Premium Black Edition

BulTHAup – cHIAdO
bulthaup b2

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

WAllsTYl/ flOORsTYl
Sancas, Lambris e Rodapés (HDPS)

Horizontal – estruturas metálicas, lda
 mORAdA  Rua Nª Sª de Fátima (N109-9), nº 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

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.

z Vasta gama de sancas , lambris, e rodapés decorativos, 
resistentes aos choques, modelos variados, que permitem 
realizar um interior harmonioso desde o chão até ao tecto, 
para satisfazer todos os gostos, fáceis de instalar.
z Ganho de tempo e dinheiro: as sancas e os lambris  
e os rodapés são fornecidos pré-pintados.Poderá aplicar 
directamente uma cor a condizer com as paredes e o solo.
z Facilidade de manutenção: uma vez colados, os produtos 
não requerem nenhuma manutenção particular. 
z dureza: Indeformabilidade e grande precisão dimensional, 
tão resistentes como muitos outros tipos de madeira,  
as sancas, lambris e rodapés suportam os choques. 
z estética: são ideais para decorações de ambientes com 
personalidade própria, etc.
z decoração: mais decorativos que os rodapés tradicionais, 
adaptam-se a todas as partes da casa e respondem a todo  
o tipo de inspirações. 
z Resistência à humidade: devido à sua natureza sintética, 
as superfícies delimitadas pelos rodapés podem ser lavadas 
com frequência. Resistência aos choques.
z Estes produtos não têm CFC nem HCFC.
z Soluções à medida: para as instalações nas curvas, a NMC 
disponibiliza o rodapé FL1 em qualidade ARSTYL ® FLEX.

uma tecnologia patenteada pela Nmc, o High definition polymer system (Hdps) está ao serviço de 
conceitos arquitectónicos de vanguarda. extrusão do polímero que permite fabricar uma sanca por acção  
do calor e pela adjunção de um gás propulsor ecológico.

bulthaup chiado, AcBA lda
 mORAdA Largo da Academia Nacional das Belas Artes, 14,
  1200-005 Lisboa
 Tel 213 461 042
 fAx 213 469 318
 emAIl info@bulthaupchiado.com
 sITe www.bulthaupchiado.com

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

Em poucas ocasiões a cozinha foi tão agradável e tão prática como o é com estas placas hexagonais.
O design diferenciador dos módulos vitrocerâmicos de duplo e simples circuito, a óptima utilização do 
espaço e a rápida limpeza coexistem neste novo conceito.
Disponha-as segundo o seu gosto e necessidades, pois são modulares, e comece a desfrutar delas, o quanto antes. 
Não importa o que esteja a cozinhar. Nunca antes lhe saiu melhor, nem mais delicioso…

A bulthaup Chiado, abre em Setembro no largo da 
Academia Nacional de Belas Artes.
Venha conhecer, entre outros, bulthaup b2,  
o novo design da cozinha compacta – uma 
combinação única de bancada de trabalho, armário 
louceiro e armário para electrodomésticos.
Esta perfeita solução é elementar e clara no uso 
da forma, racional e prática na sua função - mesmo 
como todas as grandes ideias.
Contacte os nossos profissionais no novo
Showroom em Lisboa para saber mais sobre
a nova arquitectura de cozinha da bulthaup.
Simplesmente pergunte sobre, bulthaup b2.
Lembre-se do nome que tem que procurar, 
bulthaup Chiado – ACBA Lda.
 
No mesmo espaço encontrará ainda o novo 
Showroom Gaggenau em Lisboa.
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pORTãO RápIdO 
efAflex® em espIRAl
Série S – Portão Transparente STT

HYTRONIc/geBeRIT
Torneiras electrónicas

speedsTIle fl
Acesso controlado de pessoas

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

Este equipamento permite regular o acesso 
de forma controlada e garantir a unicidade 
de passagem, associando um design atractivo 
à segurança efectiva das instalações.

AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS SãO:
segurança Grande fluxo de utilizadores
Controlo de acesso bi-direccional, equipado com 
sofisticado sistema de sensores para a detecção  
de entradas não autorizadas ou forçadas.
design Efeito de barreira reduzido
Passagem livre de 550mm e 900mm de acordo com 
os regulamentos DDA e ADA de incapacitação.
Equipamento baseado num mecanismo flap.
Opções Materiais alternativos para a 
personalização do topo. Possibilidade de 
integração de leitores de controlo de acesso.
Aplicações Edifícios de serviços, industriais e 
aeroportos.

As HyTronic torneiras electrónicas da Geberit 
foram concebidas para economizar água, obtendo 
economias médias que podem chegar a mais de 
140.000 litros de água por ano, para uma média  
de 200 utilizações por dia. Modelos antivandalismo 
para instalação em bancada e dois modelos para 
instalação em parede permitem satisfazer um 
amplo espectro de necessidades. As torneiras 
HyTronic destinam-se a locais de utilização 
intensiva, como sejam centros comerciais, 
estações, hotéis, estádios, restaurantes,  
hospitais etc, onde a higiene e os gastos de  
água sejam objectivos permanentes.

geberit Tecnologia sanitária, s.A
 mORAdA  Urb. Pólo Tecnológico à Estr. do Paço do Lumiar, 
  Lt. 6 - 2º A, 1600-542 Lisboa
 Tel 217 815 106
 fAx 217 930 738
 emAIl marketing.pt@geberit.com
 sITe www.geberit.pt

mAdeIRA mOdIfIcAdA TeRmIcAmeNTe – THeRmOWOOd
Perfil para Fachadas e Decks

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: Kalajoen Hotelli (Hotel Kalajoen)
Ano: 2007
local: Kalajoki, Finlândia
Atelier: Juha Paldanius Ky

materiais: Madeira Modificada Termicamente, tratamento Thermo-D (212ºC):
z fachadas: perfil de sombreamento SSS, 26x68mm e 42x42/28mm
z decking: perfil lunadeck 2 profix, 26x117mm

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

As portas rápidas em espiral são um produto de 
criatividade e inovação tecnológica únicas em todo o 
mundo. Construídas com elevado nível de qualidade, 
segurança, capacidade de abertura extrema e acima 
de tudo: Velocidade sem concorrência.
Impressionante velocidade de abertura até 
4m/s; construídas para utilização permanente 
– garantem mais de 250.000, ciclos por ano; 
Combinam a velocidade com estanquicidade, 
resistência a ventos até 150km/h.

Distribuidor Oficial 
para Portugal
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Außer, construção e logística lda
 mORAdA  Rua do Cruzeiro, 128-B, 1300-171 Lisboa
 Tel  213 621 125
 fAx  213 621 125
 emAIl  calinteg@calinteg.eu
 sITe  www.calinteg.eu

cAlINTeg cONfORT
Nova tecnologia no aquecimento 
através de emissores térmicos 
ultra-finos

lecA® mIx
Betão leve pré-doseado  
para enchimentos

mApe-ANTIque 
Argamassa desumidificante

pANelATe
Painel decorativo

AdN–AquARIum desIgN
Ambientes aquáticos 
personalizados

AdN – Aquarium design, lda 
 mORAdA  Travessa 1.º de Maio, 9, 2630-433 Cardosas
 Tel 962 807 050/965 302 910 
 fAx 263 978 548
 emAIl adn@adn-aquariumdesign.com
 sITe www.adn-aquariumdesign.com 

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.

Banema – madeiras e derivados, s.A.
 mORAdA  Rua Stª Marinha 511, Ap. 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.oberflex.fr

pANelATe é um painel decorativo onde se 
destacam a forma e a cor. 
É um sistema decorativo orientado para a alta 
decoração. As suas séries temáticas, abstractas  
ou figurativas, permitem recrear qualquer 
ambiente que possa imaginar.

características: painel com substrato em MDF 
(fibra de média-densidade) lacado ou revestido 
a PVC, ou colorido na massa (Valchromat®) com 
desenho texturado.

Aplicações: ideal para o revestimento de grandes 
superfícies, decoração de interiores e fabricação 

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

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. 

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

Leca® Mix é um produto pré-misturado com argila 
expandida Leca®, cimentos e aditivos, ao qual 
basta adicionar um pequeno volume de água  
(4 litros por saco) para que o material fique apto  
a ser aplicado e perfeitamente caracterizado.
É a solução ideal para enchimentos em obra nova 
e reabilitação, bem como pequenas reparações 
e criação de pendentes em coberturas. Permite 
ainda uma optimização de espaço uma vez que 
dispensa área de estaleiro para cimento e areias.

principais vantagens:
z maior rigor no produto final
z melhor isolamento e leveza
z enchimento uniforme
z secagem mais rápida
z maior rendimento na aplicação

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

O sistema Calinteg Confort é um novo sistema 
de aquecimento com tecnologia ultra-fina de 
emissores térmicos de baixo consumo. Os nossos 
paineis de aquecimento (por vezes designados por 
placas ou paineis de mica e carbono) têm apenas 
0,7 milímetros de espessura. Sim, 0,7 milímetros 
de espessura. Os nossos clientes que connosco 
partilham a paixão pelas novas tecnologias, 
elogiam o nosso produto, pela sua eficiência, 
eficácia e consumo.

underblue, lda
 mORAdA  Casal Nossa Sra. da Conceição, 
  Estrada do Boialvo 59, 2710-543 Sintra
 Tel 912 256 873
 fAx 219 230 793
 emAIl info@underblue.pt
 sITe www.underblue.pt

uNdeRBlue
Mobiliário de exterior

Para o seu desejo contemporâneo
Particular, Urbano ou Hotelaria
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Aliança – Vinhos de portugal s.A
 mORAdA Rua do Comércio, 444, 3781-908 Sangalhos
 Tel 234 732 045
 fAx 234 732 005
 emAIl maria.luz@alianca.pt
 sITe www.alianca.pt

quINTA dA gARRIdA ReseRVA TOuRIgA NAcIONAl TINTO 2005
Prémio Excelência

80 ANOs de HIsTóRIA
A Aliança foi fundada em 1927, há mais de 80 anos, por 11 
associados liderados por Domingos Silva e Ângelo Neves, 
em Sangalhos (concelho de Anadia), na região Demarcada da 
Bairrada. 
A empresa começou a exportar de imediato para o Brasil, 
África e Europa e, hoje, mais de 50 por cento da produção da 
Aliança destina-se à exportação.
A qualidade dos vinhos, espumantes e aguardentes são a 
imagem de marca da Aliança em Portugal e nos cerca de 60 
países para onde exporta.
Presente nas principais regiões vitivinícolas do País, a 
Aliança aposta forte na qualidade, e para dar seguimento a 
esse objectivo, adquiriu Quintas em regiões como o Alentejo, 
Dão, Douro, Bairrada e Beiras, explorando cerca de 600 
hectares (ha) de vinhas. 

Nestas explorações foi encetado um profundo trabalho de 
reconversão e plantação de vinhas, trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido pela experiente equipa técnica da Aliança.

O investimento nas áreas da produção, com a aquisição 
das Quintas, estende-se também ao nível da vinificação 
com a modernização das adegas. Constituiu-se 
ainda um parque de barricas de carvalho de elevada 
qualidade para estágio dos vinhos. 

A AlIANçA RespIRA TRAdIçãO  
AlIAdA à mOdeRNIdAde
A Aliança cresceu e tem vindo a desenvolver uma 
estratégia de modernização a vários níveis, 
desde o produto à distribuição, passando pelo 
enoturismo. 

Em 2007, o Comendador José Berardo adquiriu 
o capital maioritário da Aliança, passando 
esta a pertencer ao Grupo Bacalhôa.
A designação social da Caves Aliança 
S.A. foi alterada para Aliança Vinhos de 
Portugal S.A. em Março de 2008, momento 
em que se procedeu à mudança da imagem 
institucional. Ainda em 2008, as marcas da 
Aliança Vinhos de Portugal passaram a ser 
distribuídas pela a Viborel Distribuição S.A. 
no mercado Nacional. 

Recentemente foram realizados fortes 
investimentos na área do enoturismo tendo 
sido recuperadas as suas instalações em 
Sangalhos. A Aliança conta agora com um 
excelente circuito de visitas que passa 
pelos apaixonantes túneis de estágio 
de espumantes, pelo impressionante 
parque de 1.200 barricas para estágio dos 
vinhos de Quinta e pela tradicional cave de 
aguardentes. 

Os vinhos da Aliança, como o Quinta dos 
Quatro Ventos, Quinta da Garrida, Quinta 
da Terrugem e Quinta das Baceladas, já 
receberam vários prémios nacionais e 
internacionais e a empresa foi considerada, 
em 2005, pela Wine Spectator uma das 
20 melhores empresas do sector a nível 
mundial, tendo sido a única da Península 
Ibérica incluída nesta classificação.

eNOTuRIsmO
Na ALIANÇA a vinha e o vinho têm merecido uma 
atenção muito especial. Aqui, o visitante poderá travar 

conhecimento com o mundo do vinho, tendo um vasto leque de 
actividades enoturisticas ao longo de todo o ano. 

Conhecer o parque de Barricas de Vinho, as caves de espumante 
e Aguardente, degustando no final um Espumante Bairrada, 
são uma constante na Aliança. Para que se possa aliar a 
gastronomia aos vinhos e desta Aliança surgir um momento 
único, existem vários espaço enogastronómicos, espaços 
únicos e acolhedores, onde o visitante poderá realizar provas 
de vinho, almoços ou jantares. No Auditório (com capacidade 
para 100 pessoas) poderá realizar reuniões de empresa. 

Na Loja do Vinho tem também a oportunidade de adquirir 
uma vasta gama de vinhos, espumantes, aguardentes e 
moscatéis das empresas Aliança, Bacalhoa e Carmo a preços 
muito convidativos.

Castas
Touriga Nacional

Grau Alcoólico
14,5%

Estágio
12 meses em barricas novas de carvalho  

francês e carvalho russo.

Equipa de Enologia
Francisco Antunes e Pascal Chatonnet

Visual
Cor rubi profunda

Olfactivo
Aroma intenso à casta Touriga Nacional 
misturado com suaves nuances de violetas e 
frutos pretos, dominando alguns torrados da 
madeira onde estagiou.

Gustativo Na boca apresenta uma textura 
redonda com taninos finos e elegantes. Bom 
volume de fruta e final de boca persistente.

Gastronomia Ideal para acompanhar pratos 
tradicionais da gastronomia portuguesa.

Temperatura Ideal de Consumo
Entre os 16˚C e os 18˚C

O vinho em questão é o Quinta da 
Garrida Reserva Touriga Nacional 

2005. Um vinho tinto da região do Dão 
que já obteve os seguintes prémios:

Prémio Melhor Vinho do Dão 
(da colheita de 2005) 

Comissão Vitivinicola do Dão

Medalha de Prata 
International Wine Challenge 2009

Medalha de Prata 
Decanter World Wine Awards 2009

Prémio Excelência 
Prémios Revista de Vinhos 2009

17,5 Pontos 
(escala de 0 a 20) 

Revista Wine, Maio 2009

Preço de Venda Recomendado: 
20,00€
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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

z luz A prateleira de alumínio seccional tem dois 
lados, prateleiras de vidro translúcido revestido 
que transmitem a luz integrada horizontalmente 
para cima e para baixo. Em conjunto com o elemento 
vertical da luz na zona do nicho, cria excelentes 
condições de luminosidade.

z suporte Os suportes em filigrana como elementos 
de design visíveis fazem a impressionante superfície 
de trabalho flutuar levemente. As cruzes de apoio 
são cortadas a laser a partir de um painel de aço e 
revestidas na tonalidade do alumínio.

z Tabuleiro com topo de vidro O tabuleiro amovível 
com topo em vidro translúcido transforma-se 
numa vitrina apresentando e simultaneamente 
protegendo o seu conteúdo. Como todas as gavetas 
e compartimentos amovíveis está equipada  
com o silencioso e delicado mecanismo exclusivo  
+ MOTION®.

z Tabuleiro O tabuleiro amovível transforma o 
espaço livre entre a área de trabalho e a base numa 
nova expressão de design. Os tabuleiros são feitos 
em madeira maciça de olmo e deslizam em calhas 
escondidas com o sistema de fecho automático  
+ MOTION®.

z Arquitectura Áreas abertas e fechadas formam 
uma composição inovadora que desenvolve 
repetidamente novos ritmos. Juntamente com a 
constante mudança dos equipamentos de uso diário, 
resulta num ambiente arquitectónico de formas  
e cores, materiais e luz.

z Bloco de unidades altas As portas que podem 
deslizar uma atrás da outra fazem das unidades 
altas uma elegante solução na optimização do 
espaço. São baseadas em painéis leves com núcleo 
em forma de favo garantindo uma estabilidade 
dimensionada e permitindo pouco peso. O forno 
Miele é integrado numa prateleira com prateleiras 
de vidro iluminadas.

z unidades de parede Tal como nas unidades altas, 
as portas dianteiras deslizantes nas unidades de 
parede movem-se na frente dos perfis das calhas  
em alumínio, com as portas traseiras movendo-se na 
zona intermédia. As prateleiras iluminadas de vidro 
translúcido revestido reflectem a sua luz para cima 
e para baixo.

z A ilha da cozinha Apoiada numa base da mesma 
cor, a superfície de trabalho em cinzento titânio 
forma o desenho em T e enfatiza o aspecto 
horizontal. Autónoma, ela possibilita um 
posicionamento elevado para trabalhar, conversar e 
comer. As frentes são revestidas a lacado acetinado 
caracterizado por uma estrutura excepcional.

z centro culinário Diferentes métodos culinários 
podem ser combinados de forma profissional com 
elementos compostos individualmente a partir da 
gama CombiSet da Miele. Aqui vemos uma placa a 
gás para o wok, uma placa grill de vitrocerâmica e 
duas placas a gás.

fAscíNIO pOggeNpOHl e JORge peNsI.
UMA DAS MARCAS DE COZINHA MUNDIALMENTE CONHECIDA E UM DESIGNER INTERNACIONAL VÁRIAS VEZES PREMIADO TRANSMITEM O FASCÍNIO DE UMA NOVA  
IDEIA FORMAL. UMA ALIANÇA ESTÉTICA QUE PROVA QUE UM BOM DESIGN NUNCA PODE SER ANóNIMO.

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
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NOVA Iq 644
Um look inovador

luxuRY  
BY ANA sAlAZAR
Porcelânico e revestimento  
em monoporosa

ReflexA-OgIVA
Estores exteriores orientáveis 
/protecção solar

gAggeNAu
Fornos em antracite

exTRusAl
A.062, sistema de batente

Teka portugal, s.A.
 mORAdA  Estrada da Mota – Apartado 533, 3834 – 909 Ílhavo
 Tel 234 329 528
 fAx 234 325 457
 emAIl sacliente@teka.pt
 sITe www.teka.pt

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

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).

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

pARceIROs

A Gaggenau adicionou à sua gama de fornos, 
fornos a vapor e fornos combinados a vapor a 
cor antracite. Assim e sem perda de nenhuma 
característica dos fornos existentes a Gagganau 
amplia a gama dos fornos de 60 cm, com esta nova 
cor, e demonstra mais uma vez a exclusividade e 
vanguarda em design característicos da Gaggenau.
diferença é gaggenau

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

Ogiva global, lda
 mORAdA Rua da Manutenção, nº 17 – 4ºEsq. 
  1900-318 – Lisboa
 Tel 213 550 440
 fAx 213 550 441
 emAIl geral@ogivaglobal.pt
 sITe www.ogivaglobal.pt

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

Nova colecção cerâmica Luxury, produzida pela 
Recer e assinada por Ana Salazar, remete-nos para 
um tipo de luxo, sóbrio, minimal que faz parte do 
universo da estilista.  Para conferir um toque muito 
especial e diferenciador à colecção, recorreu-se 
a texturas mais suaves e contínuas, a volumetrias 
mais arrojadas e, pela primeira vez nas Colecções 
de Assinatura Ana Salazar, foram introduzidos 
apontamentos de ouro e prata que se combinam 
com subtis brilhos de cristal.

Uma das várias novidades 
que a Teka apresenta 
para 2009 é esta placa de 
indução com estética look 
inox. Este acabamento 
vem revolucionar 
inteiramente o conceito 
visual das placas de 
indução, até agora 
comercializadas em negro.
Concebida em vidro, com 
acabamento biselado  
e 4 zonas de cozinhado, 
atinge uma potência 
máxima de 7.400W. 
Adicionalmente, tem um 
painel touch control com 
bloqueio de segurança, 
programação de 
cozinhado, função manter 
quente, entre outras 
características, que 
facilitam a confecção de 
qualquer cozinhado.

Teka, consigo nos seus 
melhores projectos!


