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LumeaL
Sistema de correr com folha oculta Technal

ReFLeX meTÁLICO
Porcelânico

TeaROSe
Revestimento em monoporosa

SIemaTIC S1
A 1ª cozinha que evoca  
todos os sentidos.

Desenhabitado
 mORaDa  Av. Sabóia, 750, Estoril
 TeL 214 680 808
 FaX 214 680 809
 emaIL siematic@desenhabitado.pt
 SITe www.desenhabitado.pt

Numa época voltada para a máxima eficiência, em 
que muitas coisas são cada vez mais parecidas, 
intensifica-se o desejo de valores genuínos. Neste 
contexto a cozinha ganha um papel mais Importante, 
como lugar para onde transpomos o nosso estilo de 
vida; onde desejamos fruir com todos os sentidos, 
das artes culinárias à vida em geral.
Quisemos por isso redefinir a cozinha desenvolvendo 
um sistema de superioridade inquestionável, em 
que a emoção tem um significado tão importante 
como a perfeição; enriquecedor e facilitador da 
vivência do espaço; aliando a depuração formal e a 
multiplicidade de valores subtis à precisão técnica.
Siematic S1, a primeira cozinha que evoca todos 
os sentidos.

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

TeaRose, é um novo produto cerâmico da Recer, 
vocacionado para revestimento. 
Esta série apresenta-se numa vasta paleta de 
cores: White Pearl, Light Silver, Soft Rose, Rose 
Garden e Gold Jewel, no formato rectificado 33x90 
permitindo criar novos espaços tranquilos e ricos 
de personalidade, integrando um produto de 
design pensado para responder aos novos apelos 
da arquitectura de interiores.

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

Porcelânico em pasta corada, para aplicação como 
pavimento e/revestimento, formatos em 60x60, 
30x60 e 30x30 com acabamento rectificado, nas 
cores branco castanho, preto. A serie Reflex tem 
como característica o efeito metálico que lhe 
permite um excelente contraste  de brilho.  
Permite utilizações de interior e exterior

a janeLa que FaLTava nO meRCaDO

mínima Lumeal é a janela de correr com folha 
oculta, de grande simplicidade de formas e com 
apenas 68 mm de vista de alumínio.

máxima Lumeal é a janela de correr com 
prestações de um sistema de batente:  
Atenuação acústica até 37 dB e transmitância 
térmica até Uw=1,6 W/m2K

Única Lumeal é a janela de correr que não se vê mas 
cujo desempenho se sente através do excelente 
nível de conforto e isolamento que proporciona.

Saiba mais em www.technal.pt

A Technal acaba de lançar a janela que faltava no 
mercado, o único caixilho de correr com folha oculta 
que se distingue pela elevada performance.

Sob o conceito mínima, máxima, Única, o novo 
sistema Lumeal, impõe uma reorganização dos 
elementos que compõem um caixilho de correr 
tradicional. A simplicidade das formas e o aspecto 
minimalista são possíveis porque a Lumeal é uma 
janela de correr com folha oculta e com apenas  
68 mm de vista de alumínio. Há uma redução  
de 35% de vista do alumínio e um aumento de  
14% de luminosidade, uma tendência da 
arquitectura actual.

Os puxadores são exclusivos Technal e para garantir 
a máxima segurança, o sistema de fecho da Lumeal 
está no interior do aro e é inacessível do exterior. A 
janela Lumeal tem prestações idênticas a um sistema 
de batente, com uma atenuação acústica até 37 dB e 
uma transmitância térmica até Uw=1,6 W/m2K. 
 
Como é habitual em todas as janelas Technal, o novo 
sistema Lumeal tem altas prestações aos níveis 
da estanquidade à água, permeabilidade ao ar e 
resistência à carga do vento.
 
Um sistema único que, embora não seja visível, 
sente-se através do nível de conforto e isolamento 
que proporciona.

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
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À venda a partir de 16 de Julho

CElEbRAçãO 
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uLTRaBOnD p990 1k
Assentamento de pavimentos  
de madeira

TeLHa IBÉRICa
A cobertura cerâmica vista  
como elemento decorativo

WorkShop Design
 mORaDa Avª Duque de Loulé nº 1 A
  1050-085 LISBOA
 TeL 213 511 082
 emaIL info@workshop.com.pt
 SITe www.workshop.com.pt

pORTãO DISSImuLaDO
Solução integrada em fachadas 

n_BaG Da nava DeSIGn
Nova linha de Naoto Fukasawa

B100 – eXTRuSaL
Sistema de correr elevável com RPT

A nova gama de sacos-objectos N_bag confirma 
a aposta da Nava Design, de Milão, em recrear 
acessórios que reforçam as tendências nómadas 
do design contemporâneo quer no ambiente 
profissional quer no lazer.

Criada pelo designer japonês Naoto Fukasawa, 
apresenta-se em 5 modelos diferentes, em 
tecido sintético JaquiO velvet, desenvolvido 
especificamente para este projecto pela Plastitex, 
conjugando requisitos técnicos com uma estética 
sóbria e natural. A sua dupla funcionalidade 
permite o transporte de portáteis de 13" ou 15,4"  
e de acessórios pessoais ou profissionais.

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 B.100. Um sistema 
cujos perfis de alumínio de corte térmico vêm 
permitir a construção de portas de correr de 
elevada dimensão muito fáceis de manobrar.
Graças aos perfis tecnicamente melhorados e à 
sua reduzida transmissão térmica, o B.100 permite 
uma assinalável economia de energia e um nível 
de atenuação acústica absolutamente superior. 
Oferece também mais conforto e facilidade na 
manobra, mesmo nos vãos de maiores dimensões.

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).

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

Com uma integração perfeita na componente  
de fachada, as soluções de portões dissimulados 
SINDUFLEX, permitem acabamento em qualquer 
tipo de material e são os únicos que obedecem  
à EN13241-1.
Na apresentação do produto mais recente, inclui-se  
a opção patenteada de painel superior de ventilação.

margon
 mORaDa  Cruz da Légua, 2480-854 Pedreiras, 
  Porto de Mós, Leiria
 TeL 244 498 000
 FaX 244 498 001
 emaIL comercial@margon.pt
 SITe www.margon.pt

pARceIROs

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;

Uma das principais causas de reclamação relativa 
a pavimentos de madeira é a descolagem, o que 
por sua vez está directamente relacionado com 
a humidade excessiva das betonilhas, a Mapei 
desenvolveu um sistema rápido e seguro de 
assentamento de pavimentos de madeira. 
A utilização de ligantes hidráulicos especiais de 
secagem rápida Mapecem ou Topcem aliados à 
perfeita aderência e alta elasticidade do adesivo 
monocomponente poliuretânico Ultrabond  
P990 1K, permite realizar a betonilha e assentar  
o pavimento de madeira num prazo inferior  
a uma semana.

Decoração: Messines

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

Hager – Sistemas eléctricos 
modulares, S.a.
 mORaDa  Estrada de Polima, N.º 673 - Armazém C 
  2785-543 – S. Domingos de Rana 
 TeL 214 458 450 
 FaX 214 458 454 
 emaIL info@hager.pt
 SITe www.hager.pt

kaLLySTO® 
Gama de aparelhagem Hager

A nova gama de aparelhagem kallysto® é uma 
forma de completar o sistema de produtos da 
Hager: compatível com evoluções futuras da 
tecnologia, independente na concepção.
Encontram-se disponíveis dois estilos e ambos 
tão elegantes como práticos: muito simples e 
simplesmente sedutor.
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+InTeGRaTIOn
Poggenpohl – Cozinhas

+InTeGRaTIOn
Uma jornada longa e estimulante. Uma viagem que 
começa no início dos anos 60 quando a Poggenpohl 
começa a desenvolver o primeiro conceito de cozinha.
Estudos de design específicos, como a cozinha 
futurista em forma de esfera de Colani, 
testemunharam a integração audaciosa do design, 
arquitectura, tecnologia e novos media com uma visão 
utópica. O sonho tomou forma. Uma casa que o acolhe.

Tecnologia inovadora na sua melhor forma
A ideia primordial de um espaço multifuncional.
+INTEGRATION® é um centro de comunicação para 
a família e para os amigos, um espaço de trabalho 
e vivência, um espaço para receber, uma sala de 
concertos, cinema, biblioteca, escritório e, claro,  
uma cozinha que funciona na perfeição.
As novas tecnologias proporcionam eficácia e 
qualidade de vida. Os armários em coluna com perfis 
mais espaçosos, os vidros acrílicos brilhantes, o 
alumínio mate reluzente e as madeiras requintadas 
são a garantia de uma elegância perfeita.

Frentes brilhantes em sólido vidro acrílico
Como um espelho luminoso. Uma superfície de 
granito combinada com frentes Parapan® negro.  
Os painéis sólidos em inovadores materiais 
acrílicos estabelecem novos standards de brilho 
das superfícies. A cor distribui-se uniformemente  
e os ângulos apresentam-se altamente polidos.  
O material de elevada performance demonstra 
uma estabilidade de cor única e protecção contra 
raios ultravioleta. Ao não conter solventes ou 
formaldeído pode ser facilmente reciclado.

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

Nominated for the  
Design Award of the 
Federal Republic of 

Germany 2006

Red Dot Design Award 
2005 from the Design 

Zentrum NRW

Interior Innovation 
Award Cologne 2005

Good Design Award  
pelo the Chicago 

Athenaeum em 2004
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IST - Departamento de Civil e arquitectura
 mORaDa  Rua Rovisco Pais, 19, 1049-001 Lisboa
 TeL 218 418 375
 FaX 218 418 375
 emaIL rpaula@civil.ist.utl.pt
 SITe https://fenix.ist.utl.pt/cursos/dec

DOuTORamenTO em aRquITeCTuRa IST
Espaço Construído e Regeneração Urbana

RaLO COm CaLHa 
unIFLeX/GeBeRIT
Calha para duche de pavimento

GaGGenau
Eficiência Energética

L 31
Blocos autónomos amigos  
do ambiente

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

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.

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.

Gaggenau
 mORaDa  R. do Alto do Montijo, 15, 
  2790-012 Carnaxide
 TeL 214 250 600
 FaX 214 250 601
 SITe www.gaggenau.com

Geberit Tecnologia Sanitária
 mORaDa Urb. Pólo Tecnológico à Estr. do Paço do Lumiar, 
  Lt. 6 - 2º A, 1600-542 Lisboa 
 TeL 217 815 100
 emaIL marketing.pt@geberit.com
 SITe www.geberit.pt

pARceIROs

Eficiência de energia determina o nosso futuro e 
melhora a qualidade de vida. Sempre na vanguarda 
da inovação técnica, a Gaggenau consistentemente 
coloca grande ênfase na melhoria da eficiência 
energética dos seus produtos. Neste Outono, a 
Gaggenau irá apresentar a serie Vario 200 em 
aparelhos de refrigeração. Todos os produtos 
terão uma eficiência energética A++, que significa o 
consumo mais baixo sem esquecer as necessidades 
de utilização.
a Diferença é Gaggenau

O ralo com calha Uniflex para duche de pavimento 
unifica a tecnologia, traduzida na elevada capacidade 
de escoamento com a estética manifestada nas 
opções personalizáveis. O resultado é visível: Uma 
casa de banho com valor Geberit.
Disponível de 70 cm a 120 cm, em duas versões, 
centrada e lateral, em aço inox ou materiais de 
pavimento, o ralo com calha Uniflex tem uma 
capacidade de drenagem de 0,8l/s, evitando odores 
desagradáveis.

InsCRIções AbeRtAs Ano leCtIvo 2009-2010

Destinatários
Grau de Licenciatura ou Mestrado em Arquitectura, 
Urbanismo e áreas de projecto afins, Ciências 
Ambientais, Sociais e Humanas, e outros 
relevantes para as linhas de investigação

Linhas de Investigação 
a) Estudos Espaço-funcionais  
b) Cultura Arquitectónica 
c) Processos Construtivos, Sustentabilidade  
e Reabilitação 
e) Desenho Urbano e Espaço Público 
f) Estudos Urbanos.

Outra informação relevante
A parte curricular está organizada em 3 blocos  
de unidades curriculares de carácter científico- 
-reflexivo, designados em SEMINARIOS (total 38 ECTs) 
dando acesso a Diploma de Estudos Avançados (DEA); 
Os Centros de Investigação associados ao programa 
– ICIST, CESUR, LNEC e CRPOLIS da Universidade de 
Barcelona oferecem possibilidade de créditos por 
participação em projectos de Investigação; Acordo 
com a Universidade de Barcelona – Doctorado 
Espacio Publico Y Regeneración Urbana, com acesso  
a título Europeu, estadias de formação/investigação 
e equivalência de créditos.


