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Mestre raposa
Vários sistemas inovadores

Gresart, s.a.
 Morada  Zona Industrial de Vila Verde, Apartado 39,
  3770-954 Oliveira do Bairro
 tel  234 740 200
 Fax  234 747 462
 eMail  gresart@gresart.com
 site  www.gresart.com

plaYtile
Grés porcelânico pasta corada 

Revestimento cerâmico (formato 20x50) em 
pasta branca monoporosa com 17 cores, 10 cores 
brilhantes e 7 cores mate .
Além do formato base 20x50, a série playtile 
oferece a possibilidade de combinar com outros 
formatos e texturas através das peças pré- 
-corte e peças decoradas permitindo uma ampla 
diversidade de soluções para interiores.

para mais informação contacte:
Jose Emilio Ferreira: 962 406 589 /  
arquitectos@gresart.pt

Gaggenau
 Morada  R. do Alto do Montijo, 15, 2790-012 Carnaxide
 tel 214 250 600
 Fax 214 250 601
 site www.gaggenau.com

GaGGenau
Novos Combinados da Serie 400 Classic

pARceIROs

A Gaggenau fez um restyling aos únicos combinados 
estilo Americano de encastre total no mercado. 
Cinco zonas de clima com controle de temperatura 
electrónicos e distribuição de ar frio dinâmico 
permitem o armazenamento ideal de alimentos. 
O novo módulo de controlo inovador, com ecrã 

de LCD é fácil de usar, corresponde a série de 
forno 200 para garantir a harmonia visual. Estes 
produtos poderão ter as portas iguais ao mobiliário 
de cozinha, ou a Gaggenau disponibiliza como 
acessório portas em aço-inox ou alumínio.
a diferença é Gaggenau.

Mestre raposa
 Morada  Quatro Estradas, E. N. 125, 8100-321 Loulé
 tel  289 355 420
 Fax  289 355 422
 eMail  sales@mestreraposa.com
 site  www.mestre-raposa.com

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

B.055rpt
Sistema de correr

Combina a funcionalidade da solução de correr com 
a comodidade da rotura de ponte térmica, este 
sistema permite ainda que a cor da face exterior 
seja diferente da interior.
Solução perimetral, em que os perfis de aro fixo, 
assim como os das folhas moveis são unidos à meia 
esquadria.
Permite a construção de sacadas e janelas de duas, 
três, quatro e seis folhas.

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).

Arquitectos, Projectistas e privados procuram qualidade. Foi esta a mensagem na Tektónica 2009.
MR – Mestre Raposa agradece a todos os visitantes do nosso stand na Tektónica.
Perfis inovadores, modernos, com os melhores certificados térmicos.
Todos os Sistemas em PVC – Madeira – Madeira/Alumínio – Alumínio.
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silwood
Selante acrílico

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

oBerFlex
A solução em madeira para  
a arquitectura de interiores

O painel Oberflex é produzido com folha de madeira 
natural de qualidade superior e acabamento em 
relevo de alta resistência. Destaca-se por ter uma 
alargada gama de referências e acabamentos, 
sendo solução de referência em grandes projectos 
de decoração de interiores.
produtos: laminados de folha de madeira natural 
com e sem acabamento; laminados de metal; 
painéis de aglomerado / MDF / compacto folheado  
a laminado Oberflex; painéis acústicos folheados  
a laminado Oberflex.
aplicação: decoração de interiores, mobiliário, 
carpintaria e pavimentos. 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.

teKa
Novo Kombi 50 C

Uma das várias novidades que a Teka apresenta para 2009 é o lava-louças Kombi, que se salienta pela 
originalidade dos materiais utilizados.
Concebido em aço inoxidável 18/10 e vidro, o Kombi destaca-se pelo seu design bastante inovador e 
elegante e por criar uma zona de trabalho extremamente funcional e de fácil limpeza, transformando 
qualquer cozinha num local de referência da casa.

Teka, consigo nos seus
melhores projectos!

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

ButterFlY
Revestimento em Monoporosa
Pavimento em 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

A colecção Butterfly da Recer representa uma 
pedra limpa e elegante, e de incomparável 
versatilidade decorativa.
revestimento
Monoporosa, no formato 33x90 rectificado e 33x60 
com serigrafia a húmido e brilho cristalino.
pavimento
Pasta porcelânica, de superfície mate acetinada, 
em 60x60R, 60x60, 30x60R, 45x45 e 45x45R.
aplicações
Banhos, cozinhas, salas em habitações 
unifamiliares, espaços comerciais, restauração  
e hotelaria.

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 primeiro selante acrílico em dispersão aquosa para 
a selagem de juntas perimetrais de pavimentos em 
madeira e de juntas entre pavimentos de diversa 
natureza, onde não é prevista a soleira.
ampla gama de cores: está disponível em uma 
ampla gama de cores que reproduzem fielmente as 
tonalidades de cores das madeiras mais utilizadas
Fácil de aplicar: Graças à sua reologia, é um produto 
fácil de aplicar, sem excessivo desperdiço e permite 
um perfeito enchimento da junta De baixo impacto 
ambiental: Certificado da pela GEV Institut como EC1, de 
baixíssima emissão de composto orgânicos voláteis.
Óptima trabalhabilidade: Após a secagem, pode 
ser afagado e envernizado sem sofrer alterações 
de tonalidade da cor.
selagens perfeitas e duráveis no tempo: é 
caracterizado por uma boa elasticidade, óptimo 
poder de aderência e capacidade de enchimento  
e permite de realizar selagens duráveis no tempo.
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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

+seGMento
Poggenpohl – Cozinhas

um princípio de design claro interagido com as estruturas e superfícies.
a qualidade global da arquitectura é garantida pela escolha dos materiais e pela elaboração precisa de cada elemento individual.

combinação de materiais
O carvalho claro, o vidro espelhado fosco, o aço inoxidável 
escovado e a linguagem formal clara de +SEGMENTO®. O 
resultado é uma combinação estética entre o design de 
interiores, mobiliário de cozinha e materiais, centrando-se nas 
pessoas e nas suas necessidades.

Frentes sem puxadores
A superfície de trabalho em aço inoxidável assenta na coluna 
de aço inoxidável com um pequeno intervalo. As frentes 
destacadas permitem soluções sem puxadores se forem 
utilizadas aberturas horizontais e verticais.

compartimentos amovíveis
O compartimento amovível é integrado em calhas estáveis 
nos painéis sem puxadores. Acima dele possui um outro 
compartimento amovível e uma gaveta Interna com uma 
estrutura em alumínio de elevada qualidade com mecanismo de 
fecho automático +MOTION®.

Faqueiro
Uma calha é integrada no painel de aço inoxidável. O faqueiro 
em faia maciça e alumínio encontra-se pendurado nessa calha. 
Aberturas finas bem definidas permitem que as facas sejam 
removidas a partir da frente.

Distinguida  
com o reconhecido  

Good Design Award  
pelo museu de  

design e arquitectura  
The Chicago Athenaeum
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underBlue
Mobiliário de exterior

underblue, lda
 Morada  Casal Nova 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

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.

para mais informações contacte 
Carlos Pereira, Tel.: 912 541 231

Para o seu desejo contemporâneo
Particular, Urbano ou Hotelaria

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

wictec el
Fachada modular

cada projecto é um acto de liberdade  
a que a technal se prende
O projecto Torre Colombo constitui mais um exemplo 
em que cada projecto é um acto de liberdade a que a 
Technal se prende.
A solução de sistema de alumínio solicitada para esta 
obra, devido ao funcionamento em simultâneo do 
Centro Comercial e às restrições ao trânsito no local, 
dirigiu-se a uma fachada-cortina pré-fabricada em 
módulos, pronta a instalar em obra sem andaimes e 
sem intervenção posterior.
Assim, os requisitos do projecto e, a sua localização 
levaram a que o sistema proposto fosse a fachada 
modular da série wictec el, sistema disponível no 
Grupo Hydro onde a marca technal se insere.

Fachada modular
wictec el
A fachada modular Wictec EL é hoje um produto capaz 
de responder aos maiores desafios.
O sistema de fachada consiste no fabrico de quadros 
até 400 kg de peso, formados por perfis resistentes 
com 3 câmaras ligados à meia esquadria por 
esquadros próprios.
Estes quadros com altura de um pé-direito e 
largura até 3 metros, vão conter no seu interior os 
enchimentos em vidro ou painel, fixos ou móveis,  
de acordo com as especificações.
Na periferia dos quadros um conjunto triplo de 
juntas assegura a estanquidade do conjunto e, 
permite a montagem por encaixe.
Os quadros são ainda equipados com peças de 
suspensão e, a sua fixação é realizada por meio de um 
gancho em cada prumo que se vão fixar a uma peça de 
amarração previamente instalada sobre as lajes do 
edifício e, com capacidade de afinação.
À rapidez de montagem alcançada pela fachada 
WIctec EL, associa-se a máxima qualidade do produto 
acabado, uma vez que a fachada modular  
é totalmente construída em oficina.

pARceIROs

Koster portugal
 Morada  Praceta D. Nuno Alvares Pereira, nº246/ 20, 
  1º Andar, Fracção AA, 4450-213 Matosinhos
 tel 229 375 944/963 908 524
 Fax 229 375 944
 eMail geral@koster.eu
 site www.koster.pt

crisin® 76
Barreira horizontal contra 
humidade ascendente

O sistema patenteado, é a única solução 
definitiva contra os sais e humidade ascendente 
na reabilitação e restauro. Contém uma resina 
sintética de baixa viscosidade não solúvel em 
água, penetrando mesmo em capilares de 
dimensão muito reduzida, selando-os e parando 
permanentemente a sua acção. KÖSTER CRISIN® 
76 alinha os capilares com um filme repelente à 
água quando penetra no capilar, depois encolhe os 
capilares ao ponto de não permitir mais a sua acção 
e por fim cura e forma uma membrana sobre todo  
o diâmetro do capilar. 

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

BatHrooM radiators
New Square

Com notas de cor, apostando em soluções simples  
e respeitando o carácter original da funcionalidade 
de secar as toalhas, o radiador toalheiro em aço 
inox New Square é um dos modelos que vem dar 
corpo à ideia.

new square
Material: Aço Inox 
Acabamentos Disponíveis: Aço Inox Escovado  
ou Aço Inox Polido 
Prateleiras em Corian: Branco; Laranja; Verde; Preto
Versões Disponíveis: Aquecimento Central ou Eléctrico 
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Madeira ModiFicada terMicaMente – tHerMowood
Perfil para fachadas e decks

sisteMa plexo™
A mesma gama em versão 
saliente ou de encastrar 

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

coMBiliFt 554
Compactação de espaço  
de estacionamento

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

GeBerit duoFix
Sistema para instalação de 
aparelhos sanitários e tubagens

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

Sistema de perfis para fixação de estruturas 
Duofix para sanitas suspensas, outros aparelhos 
sanitários e placas de gesso cartonado hidrófugo.
Solução de paredes técnicas sanitárias novas  
e de renovação de casa de banho!
Aplicado sobre paredes antigas evitando roços, 
remoção de entulhos e ruídos.

O Combilift 554, trata-se da última inovação da Wöhr, 
com apenas 3 espaços vazios dentro do sistema, 
garante até 400% mais espaço de estacionamento 
independente em 4 níveis sem fosso.
Os lugares de estacionamento no piso 0 são 
apenas deslocadas lateralmente. Nos níveis 
intermédios, as plataformas têm deslocação 
lateral e vertical, no nível superior as plataformas 
fazem apenas movimento vertical. Modulação de  
3 níveis (553) possível.

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 novo sistema Plexo™ é a solução de referência 
para as obras que exigem uma estanquidade  
IP 55 garantida. 
Saliente ou de encastrar, o Sistema Plexo™ é um 
sistema modular que necessita apenas de um 
mecanismo (comum aos dois tipos de instalação)  
e uma caixa para montagem saliente ou um quadro 
para a instalação de encastrar. 
Inúmeras funções novas completam o Sistema 
Plexo™, oferecendo ainda mais vantagens e novos 
argumentos, nomeadamente a sinergia com  
o Sistema In One by Legrand, dando resposta a 
todas as exigências das  instalações estanques.

obra: Tikkurilan Helmi (Pérola de Tikkurila)
local: Oulu, Finlândia
atelier: Seppo Huttu-Hiltunen / Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy

Materiais: Madeira Modificada Termicamente, tratamento Thermo-D (212°C):
z Fachadas: perfil de sombreamento SSS, 42x42/28mm e 28x68mm
z decking: perfil lunadeck 2, 26x117mm

Distribuidor Oficial 
para Portugal
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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 

sieMatic s1
A 1ª cozinha que evoca  
todos os sentidos.

FuGaBella® 
porcelana 0-4
Argamassa de betumação 
porcelânica extrafina

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

Ideal para Juntas de Mosaicos  
Porcelânicos rectificados.

Fugabella® porcelana 0-4 é a argamassa de 
betumação porcelânica extrafina que combina 
superior resistência ao desgaste e alta protecção 
contra manchas com o fascínio da Porcelana.

Disponível em 18 tons pastel.

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

telHa lusa plus
A cobertura cerâmica vista como elemento decorativo

pARceIROs

z Deflector integrado no canudo, para desviar 
o vento evitando que a telha se desloque ou 
desprenda da sua fixação quando sujeita a 
ventos fortes;
z Grande amplitude de encaixes para facilitar 
o trabalho de assentamento, especialmente 
benéfico quando se pretende reutilizar suportes 
existentes, com deficiente rigor de geometria;
z Frisos de protecção contra infiltrações, 30% 
mais altos em relação ao que é normal encontrar 
noutras telhas;
z Elevada resistência à flexão, especialmente 
importante quando seja necessário fazer 
circular pessoas sobre a cobertura, para se ter 
acesso por exemplo a uma antena, um aparelho 
de ar condicionado, um painel solar, uma caleira 
obstruída, etc.

Decoração: Metalizado Chumbo

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

oGiVa
Caixilharia mista  
de madeira-alumínio

a combinação ideal, conjugando uma beleza natural 
com a melhor protecção existente em termos 
tecnológicos.
z Perfis de madeira, executados em 3 lamelas, coladas 
a quente e sob pressão;
z Tratamento da madeira em 4 fases para protecção 
total contra a humidade e outros agentes;
z Protecção criptogâmica, fungicida e insecticida;
z Acabamento: pintura electrostática, executada em 
câmara, com verniz de base aquosa e pigmentação, 
conforme paleta de cores Gaulhofer;
z Perfil exterior de Alumínio, conforme paleta de cores 
ou em qualquer cor RAL;
z Vidro duplo de 24 mm (câmara com Árgon);
z Ferragem com superfície visível na cor prata, ajuste 
tridimensional e múltiplos pontos de fecho;
z Oscilo-batentes, abertura normal, harmónio, 
corredora-paralela-basculante, corredora-elevadora.

desenhabitado
 Morada  Av. Sabóia, 750, Estoril
 tel 214 680 808
 Fax 214 680 809
 eMail siematic@desenhabitado.pt
 site www.desenhabitado.pt.

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.

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.
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isolaMento
Lã Mineral natural

NOVA LÃ MINERAL NATURAL

SUAVE COMO A CAXEMIRA

Simultaneamente natural e agradável como
o tacto da lã mais apreciada, a nova
imagem da nossa Lã Mineral propõe,
graças à ECOSE® Technology,  uma
revolucionária e natural tecnologia onde
são utilizadas resinas sem formaldeídos,
criando assim, uma nova geração de
produtos para isolamento.

Este processo origina uma coloração tons terra sem tintas ou
corantes e uma suavidade que o surpreenderá. Uma evolução
resultante de 5 anos de intensa investigação e desenvolvimento
baseado no nosso compromisso de assumir a vanguarda da
sustentabilidade.
Com ECOSE® Technology, os materiais orgânicos facilmente
renováveis substituem os componentes químicos derivados do petróleo,
preservando os extraordinários benefícios da nossa Lã original. Assim,
a ECOSE® Technology ajuda a reduzir as emissões de carbono
num mundo para o qual todos necessitamos de contribuir.

Para mais informações: hola@knaufinsulation.com

ou visite o nosso site www.knaufinsulation.pt

KI_AD_cachemir_POR NEW  26-05-2009  14:02  Page 1
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PARA MAIS INFORMAçãO PREENCHA E ENVIE A FOLHA DE RESPOSTA

MeMBro n.º

deseJo receBer: enViar por Fax para o n.º (0034) 933 796 528

(Assinale com X)

Documentação (catálogos e informação técnica)

Uma visita para apresentação dos materiais/ soluções

PREENCHER A MAIúSCULAS

título noMe

Morada

cÓdiGo postal

teleFone e-Mail

expresso a minha autorização para tratamento e divulgação dos dados pessoais solicitados, para nomeadamente continuar a receber  
informações da empresa promotora, no âmbito comercial e de marketing. (lei n.º 67/98, de 26 de outubro).

Knaufinsulation
 tel 963 973 185
 eMail hola@knaufinsulation.com
 site www.knaufinsulation.pt

Com as soluções ecoeficientes de alta qualidade, a Knauf Insulation assegura uma resposta ágil e exaustiva face a qualquer necessidade,  
tanto em novas edificações, como em obras de reabilitações, em pequenas instalações ou grandes projectos.

Soluções para a construção civil
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planituM
Endless Surfaces

Nova linha Recer surge com o objectivo de reforçar o posicionamento da cerâmica no universo  
do design e arquitectura contemporânea de qualidade.
Planitum, agrupa séries que nos remetem para um conceito de superfície contínua, vasta, quase 
sem fim. É natural, leve, flexível, resistente ao fogo e aos solventes orgânicos e inorgânicos,  
anti-bacteriano, adaptado a todas as condições atmosféricas e climatéricas, fácil de aplicar  
sobre as mais diversas superfícies. 
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PARA MAIS INFORMAçãO PREENCHA E ENVIE A FOLHA DE RESPOSTA

MeMBro n.º

deseJo receBer: enViar por Fax para o n.º (00351) 234 730 501

(Assinale com X)

Documentação (catálogos e informação técnica)

Uma visita para apresentação das soluções RECER

PREENCHER A MAIúSCULAS

título noMe

Morada

cÓdiGo postal

teleFone e-Mail

expresso a minha autorização para tratamento e divulgação dos dados pessoais solicitados, para nomeadamente continuar a receber  
informações da empresa promotora, no âmbito comercial e de marketing. (lei n.º 67/98, de 26 de outubro).

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

Graças à originalidade das dimensões propostas e à sua enorme flexibilidade e facilidade de 
manuseamento, os produtos Planitum oferecem a possibilidade de criar soluções únicas para 
novas dimensões decorativas.

Alisamento perfeito, tamanhos grandes, luminosidade e flexibilidade são os pontos fortes que 
conferem a este produto uma mais-valia e que fazem dele “a nova superfície arquitectónica”.


