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SÉRIE PEDRA
Grés porcelânico 

SolIDotEl
Divisão de projectos  

AXolUtE/BtICINo
Nighter & Whice

legrand Eléctrica, S.A.
 MoRADA Estrada da Alagoa, 96
 tEl 214 548 871
 FAX 214 548 884
 EMAIl contacto@legrand.pt
 SItE www.legrandgroup.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

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

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 

Tem como missão a parceria com arquitectos 
e projectistas na elaboração de layouts para 
hotelaria que, pela sua complexidade técnica e 
especialização, exijam formação específica. 
A Solidotel aposta na formação contínua e 
especialização dos seus técnicos, pelo que esta 
Divisão reúne as necessárias competências no 
domínio dos equipamentos e concepção de layouts 
para hotéis, restauração colectiva e IPSS.

obras de referência:
z Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa
z Hotti Hotéis (Meliá Braga)
z Club de Golf da Ilha Terceira 
z L. Nostrum (Residência Sénior)
z Refeitórios da PT Inovação e Bosch (Vulcano)
z Cervejaria Docas Portas do Mar

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

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.

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.

onde o vidro é protagonista
Com um acabamento totalmente em vidro preto ou 
branco, basta um toque suave sobre o led azul, para 
ligar ou desligar uma luz ou controlar as funções 
domóticas da habitação.
Os comandos Nighter & Whice combinam com a 
forma de conceber um interruptor para ambientes 
exclusivos e minimalistas.
A pureza da superfície em cristal, a força expressiva 
do led azul e a tecnologia táctil que tornam delicado 
cada gesto, são elementos distintivos da Axolute 
Nighter & Whice.

SIGMA 20
Placas de comando descarga

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

As placas de comando de descarga Sigma20, de 
dupla descarga para sanitas, em material sintético, 
estão disponíveis em diversas cores.
Estas placas de comando de descarga são 
totalmente compatíveis com os autoclismos de 
interior UP300/320 e UP700.
A dupla descarga permite poupar água ao 
seleccionar a adequada tecnologia de descarga  
(3 ou 6 litros e 7,5 litros para WC públicas ).
As placas de comando de descarga Sigma20 são  
de fácil substituição, permitindo remodelar a sua 
casa de banho de forma rápida e fácil.

Pavimento em grés porcelânico com a designação 
Maia, formato 33,3 ¬ 33,3 com acabamento nas 
cores cinza e bege para aplicação em espaços 
públicos interiores e exteriores, balneários 
cantinas, escolas 
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tElHA IBÉRICA
A cobertura cerâmica vista como 
elemento decorativo

toAlHEIRoS ElÉCtRICoS
Aquecimento Central – New Slim 

PoRtA toPAZE tECHNAl
PB-PBi

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

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).

moments of pure comfort 
Foursteel® for your bathroom 

z Substitui uma normal telha tipo aba-canudo 
ou uma telha tipo canudo, permitindo manter a 
vantagem estética de uma telha tipo canudo;
z 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;
z Aplicação económica: apenas 12,8 telhas/m2 
contra 30 telhas/m2 na telha tipo canudo;
z 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;

Decoração: Composição Sotavento

SlC® oIl-DECK HPX
Óleo-resina para o tratamento 
de pavimentos em madeira no 
exterior

Slc® oil-Deck HPX, para o tratamento de 
alta protecção e elevada resistência aos 
agentes atmosféricos de pavimentos 
em madeira no exterior, geralmente 
utilizados para envolventes de piscinas, 
decks, terraços e passagens. Elevada 
protecção contra raios UV.

A completar com o produto de limpeza  
e manutenção Slc® oil-Deck Care.

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

Performante e Económica
As portas da Gama Topaze com módulo de 46mm,  
em versão Standard (PB) e em versão da Ruptura  
da Ponte térmica (PBi) oferecem uma larga escolha 
de aplicações e de composições.
Os perfis, acessórios de fecho ou de articulação 
apresentam formas sóbrias e depuradas. As Portas 
PB-PBi completam a gama Topaze composta por 
janelas de batente (FB-FBi) e de correr (GB-GBi).

z Enchimento até 33 mm 
z Aro e folha com perfis tubulares ambos com  
46 mm de largura.
z Ligação a meia esquadria para aro e folha.
z Porta dupla acção na série PB e acção simples  
nas séries PB-PBi.

PoRtA ACção SIMPlES
Segurança
z Ponto intermédio de fecho 
dificultando o arrombamento.
z Tacos de ligação resistentes  
à serração.
Articulação
z Dobradiças de encaixe 2 corpos 
(alumínio).Afinação permanente 
bidimensional de aprumo e anti- 
-descaimento da folha.

PoRtA ACção DUPlA
Segurança
z Anti - entalamento de dedos.
z Princípio de fecho idêntico às 
Portas de acção simples.
Articulação
z Sistema de mola pivot 
regulável encastrada no chão. 
Manutenção mínima.

A simplicidade das linhas e o design minimalista 
traduzem a graciosidade e requinte da gama Slim 
para espaços de banho renovados de puro conforto.

Em aço inox polido o modelo New Slim é um 
toalheiro económico em gastos energéticos para  
a secagem de toalhas
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tEKA
Side by side de encastre – Novidade 2009

EGoíStA
Restaurante

Restaurante Egoísta
 MoRADA Edifício do Casino da Póvoa de Varzim
  4490-403 Póvoa de Varzim
 tEl 252 690 888
 EMAIl restaurante.egoista@estoril-sol.com
 SItE www.casino-povoa.com

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

Egoísta é o restaurante de charme do Casino da 
Póvoa. Concebido de raiz pelo Arquitecto Miguel 
Esteves, o restaurante Egoísta localiza-se no 
segundo piso do Casino, envolvido pela sua galeria 
de arte. A decoração, pensada ao pormenor, 
torna-o uma referência sobretudo para os 
apreciadores de arte: obras de Júlio Resende, 
Nikias Skapinakis, Rogério Ribeiro, José Manuel 
Ciria, Francisco Simões, Alberto Carneiro ou 
Moita Macedo polvilham o restaurante criando 
apontamentos de uma beleza única. A escolha dos 
materiais obedeceu também a critérios rigorosos, 
com o objectivo de tornar este espaço intimista.

Na procura de linhas 
minimalistas de design, um  
dos obstáculos visuais que 
surge na cozinha é muitas 
vezes o frigorífico.

É a pensar nessa situação que 
a Teka disponibiliza aos seus 
clientes vários equipamentos 
de encastre. Salientamos 
o side by side de encastrar 
com a capacidade total de 
frigorífico e arca de 535l, 
e que mesmo assim passa 
perfeitamente despercebido, 
pois as suas portas podem 
ser combináveis com a cor do 
mobiliário da cozinha! Com 
esta solução pode colocar, 
lado a lado, um frigorífico e 
arca vertical de generosas 
dimensões, revestimento 
anti-bacteriano, frio no frost 
na arca e ainda garantir baixos 
consumos pois asseguram 
eficiência energética A e A+ 
respectivamente. teka, consigo nos seus melhores projectos!

PoRtão DE CoRRER 
Sistema deslizante em calha 
suspensa

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

Resultado de um conceito inovador, origina um 
portão isento de manutenção.

 Ao invés do portão deslizar ao longo de uma guia 
cravada no pavimento, esta “guia” (calha em 
alumínio de alta resistência) é parte integrante 
do portão e desliza sobre rodízios instalados no 
pavimento a montante do vão livre.
 
Graças a esta tecnologia é garantido um 
funcionamento silencioso, aplicabilidade de 
inúmeras soluções arquitectónicas (até 30kg/m.l.) 
A utilização de alumínio e inox garantem total 
resistência à corrosão.

UtIlIZAção DE CAlHA EM FERRo PARA Vão lIVRE 
AtÉ 12 MEtRoS!

MAGMA
Porcelânico

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

Inspirado nos “ferrosos” a série Magma da Recer 
permite uma abordagem transversal a toda a 
casa em soluções interiores de pavimento e 
revestimento e exteriores de fachada.

Porcelânico rectificado, nos formatos 60 ¬ 60R  
e 60 ¬ 120R, disponível nas cores cinza e vermelho.

SIStEMA FRP
Sistema para o reforço estrutural

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

O Sistema FRP (Fiber Reinforced Polymer), é 
constituído por uma gama completa de materiais 
compósitos à base de fibras de alta e altíssima 
resistência mecânica e resinas poliméricas, 
expressamente formuladas para o reforço e a 
adaptação elástica de estruturas portantes em 
betão armado, pré-esforçado e em aço.

O FRP System é particularmente indicado para:
z O enfaixamento externo de elementos sujeitos  
à compressão.
z O reforço de elementos curvos.
z A reparação de estruturas localmente 
danificadas.
z O reforço e a adaptação sísmica de arcos  
e abobadas em alvenaria.
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Electrolux, lda.
 MoRADA Quinta da Fonte, Edifício Gonçalves Zarco Q35, 
  2774-518 Paço de Arcos
 tEl 214 403 900
 FAX 214 403 999
 EMAIl electrolux.info@electrolux.pt
 SItE www.aeg-electrolux.com.pt

AEG-ElECtRolUX
Performance e Design  
de excepção

Velux
 MoRADA Travessa das Pedras Negras, 1 – 2º, 1100-404 Lisboa,
 tEl 218 800 060
 FAX 218 870 015
 EMAIl velux-p@velux.com
 SItE www.velux.pt

JANElA CúPUlA
Janela Velux para coberturas planas

MADEIRA MoDIFICADA tERMICAMENtE - tHERMowooD
Madeira em Bruto para Revestimentos Exteriores e Mobiliário Urbano

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: Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos
Ano: 2004
local: Câmara de Lobos, Ilha da Madeira
Atelier: Atelier Risco A4 (com Freddy Ferreira César  
e Carla Baptista)

Materiais: Madeira Modificada Termicamente
z Revestimentos Exteriores: Revestimentos Exteriores – perfis realizados a partir de madeira em bruto  
da Lunawood, com tratamento térmico Thermo-D (212ºC). Secção de 50 ¬ 200 mm.
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A Janela Cúpula é uma janela para ser instalada  
em coberturas planas. As características 
funcionais da Janela Cúpula são as seguintes:

z Design inovador: construção híbrida com vidro 
duplo no interior e uma cúpula em acrílico no 
exterior (a cúpula pode ser opaca ou transparente)
z Eficiência energética: excelente isolamento do 
calor Uw = 1,4 W/(m2K)
z Ar e luz natural vindos de cima ... transformam  
o seu espaço e melhoram o seu conforto
z Versão fixa ou eléctrica: a eléctrica abre e tem  
um sensor que fecha a janela em caso de chuva
z Qualidade da marca

Acreditamos que uma cozinha, para além de aliar a 
funcionalidade ao design, deve associar a elevada 
performance ao silêncio. Por isso, os nossos 
electrodomésticos foram desenvolvidos para s 
e integrarem na perfeição dentro da cozinha.  
São tão silenciosos que quase pode ouvir o seu 
soufflé a crescer.

Conhece melhor local para se perder no seu livro  
de receitas?
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+SEGMENto®
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

o mais importante no olhar é a percepção.  
As frentes claras com rebordos estratificados 
sublinham o aspecto minimalista com as suas  
finas linhas pretas.

linguagem Formal
A superfície de trabalho com apenas 12mm de 
espessura parece flutuar sobre as impressionantes 
colunas +SEGMENTO®.
Tem um núcleo preto contínuo integrado nos 
segmentos com perfil. Um jogo de proporções é 
repetido pelas unidades altas com os painéis frontais.

Unidade de parede com porta elevatória
O vidro fosco acetinado confere à frente um brilho 
invulgar. Os encaixes ultramodernos permitem que 
a larga porta de batente sem puxador possa ser 
elevada sem esforço a partir de qualquer ponto.

Suporte para rolo de papel de cozinha
Os elementos funcionais desenhados com 
minimalismo – neste caso, um atractivo suporte 
em alumínio para o rolo de papel de cozinha – estão 
pendurados na parte de trás da abertura do painel 
com perfil de alumínio integrado.

Prateleira
A abertura entre a superfície de trabalho e a 
unidade de parede está mesmo no centro do olhar. 
Uma área ergonomicamente saliente que é usada 
aqui como uma prateleira de alumínio.

Gaveta larga
Uma solução de armazenamento inteligente com 
grande capacidade abre-se de forma rápida e fácil. 
Com calhas de alumínio, deslizar resistente, painel 
central sólido e equipamento interior flexível.
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GAGGENAU
Maquinas de lavar loiça Vario

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

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.

Tem a colecção completa do 

DESTAQUE2009?
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
 www.arquitectos.pt/?no=404082,285

tHE wAllPRINtERS
Impressão directa sobre paredes

the wallprinters
 tEl 212 410 682
 EMAIl thewallprinters@gmail.com
 SItE www.thewallprinters.com

the wallprinters é um serviço de decoração inovador. 
Imprimimos directamente sobre a sua parede ou 
outras superfícies*. 
A aplicação de Wallprints vai desde a decoração de 
paredes ou móveis até a sistemas de sinalização de 
espaços interiores e exteriores.
Concebemos o seu projecto gráfico partindo de uma 
ideia sua ou de uma existente no nosso catálogo.
* Todas as superfícies deverão ser previamente 
testadas.

Projecto finalista prémio industrias criativas 2009.

lIGRAtE
Fábrica de impressão

ligrate – Atelier Gráfico, lda
 MoRADA Rua Augusto Gil, 21, Moinhos da Funcheira
  2650-373 Amadora
 tEl 214 986 550
 FAX 214 986 555
 MAIl ligrate@mail.telepac.pt
 SItE www.ligrate.pai.pt

z Pré-impressão (PC/Mac)
z Impressão offset, digital e tipográfica 
z Corte e vinco estampagem a ouro, prata, lilás, etc. 
z Relevo a branco ou a cores 
z Encadernação: todos os tipos de acabamento

Equipados com os mais modernos processos nas 
várias especialidades apresentadas.

Fazemos Artes Gráficas.
A cor é a nossa especialidade.

LIGRATE
Fábrica de Impressão

LIGRATE - Atelier Gráfi co, Lda
 INSTALAÇÕES  PRÓPRIAS
 MORADA   Rua Augusto Gil, 21
   Moinhos da Funcheira
  2650-373 AMADORA
 TEL   214 986 550
 FAX   214 986 555
 EMAIL   ligrate@mail.telepac.pt
 SITE   www.ligrate.pai.pt

 PRÉ-IMPRESSÃO (PC/MAC) • IMPRESSÃO 
OFFSET, DIGITAL E TIPOGRÁFICA • CORTE E VINCO 
ESTAMPAGEM A OURO, PRATA, LILÁS, ETC. • RELEVO 
A BRANCO OU A CORES • ENCADERNAÇÃO: TODOS OS 
TIPOS DE ACABAMENTO

Equipados com os mais modernos processos nas 
várias especialidades apresentadas.

Fazemos ARTES GRÁFICAS.

A cor é a nossa especialidade.


