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Planex Engenharia, Lda
 Morada Estrada de Benfica, n.º 542, 3.º Esq.º, 
  1500-106 Lisboa
 TEL 217 648 626
 Fax 217 648 626
 EMaiL planex@planex.pt
 SiTE www.planex.pt

PLanEx
Consultores na área  
de Engenharia

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

LaVandaria
A importância do layout

PoSH
Monoporosa pasta branca 

Castelhano & Ferreira Sa 
 Morada  Avenida do Colégio Militar, n.º 24 A Benfica, 1500-185 Lisboa
 TEL 217 157 136
 Fax 217 157 138
 EMaiL geral@castelhano-ferreira.pt
 SiTE www.castelhano-ferreira.pt

aCÚSTiCa xxi
Painéis de correcção acústica CFRF3/8

Concebidos e fabricados pela Castelhano & Ferreira, os painéis acústicos CFRF3/8 são produzidos a partir 
de uma base MDF ignifugo segundo a norma UNE 23727 e B-s2-d0, segundo a norma UNE-EN 13501-1, de 
16mm revestido a laminado ou folha natural de qualidade extra.

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 Posh. Revestimento em formato grande 
de alta gama em monoporosa pasta branca nos 
formatos 33x100 e 33x33, com um conjunto de 
decorações complementares nas cores douradas, 
jade e bronze.

O layout das lavandarias deve corresponder às 
necessidades concretas da unidade e ter atenção 
a múltiplos factores como o número de utentes, o 
tipo de serviço prestado, a qualidade dos tecidos 
e a sua rotação, mas também às utilizações 
especificas (ex: acamados, doenças infecto- 
-contagiosas, etc.) e às horas de laboração. 

Aqui é particularmente sensível a questão dos 
consumos energéticos e de água, pelo que se 
deve recorrer a soluções mais sustentáveis para 
minimizar o seu custo.

Palace Hotel Monte Real - Sala Polivalente
Arquitectura: António Garcia Arquitectos, Lda
Decoração: Filosofia do Espaço

Palace Hotel Monte Real - Sala de Refeições
Arquitectura: António Garcia Arquitectos, Lda
Decoração: Filosofia do Espaço

A Planex Engenharia, Lda. presta serviços de 
Engenharia em Projectos nas áreas da Construção, 
Remodelação e Demolição, nomeadamente:

z Fiscalização;
z Elaboração de planos de segurança e saúde; 
z Elaboração de planos de prevenção e gestão  
de resíduos de construção e de demolição;
z Elaboração de planos de gestão ambiental; 
z Elaboração de planos de gestão da qualidade; 
z Coordenação de segurança em obra;
z Gestão ambiental e da qualidade em obra.

wEbEr dESiGnFLoor
Um novo conceito em 
revestimento de pavimentos

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

Fruto da sua experiência internacional (mais  
de 35 anos e 500 milhões de m2 aplicados), a  
Saint-Gobain weber Portugal detém hoje um vasto 
conhecimento em soluções de pavimentação de 
base cimentícia.

Acompanhando a última tendência arquitectónica 
– as superfícies contínuas com aspecto de betão 
à vista – os pavimentos de base cimentícia weber 
designFloor vão ao encontro das expectativas dos 
arquitectos, designers e promotores imobiliários 
em busca do design de amanhã.

Disponíveis em 10 cores diferentes possuem um 
carácter despojado mas sofisticado, transferindo o 
protagonismo para os outros elementos decorativos 
presentes nos espaços onde são aplicados.
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MaPEi
Sistema de reabilitação

ESSEnZa
Sancas, Lambris e Rodapés (HDPS)

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

A iniciativa da NMC é numa pesquisa original sobre 
a matéria e a luz, que conduz a uma autêntica 
reabilitação dos lambris, rodapés simples ou com 
leds decorativos, e sancas e que se traduz na criação 
de novos volumes, macios e precisos.
Volumes que se unem harmoniosamente aos espaços 
actuais e lhes transmitem uma identidade, uma alma, 
porque se inspiram na simplicidade das formas, formas 
que falam ao ser e que se escolhem com o coração. 

Determinar as preferências dominantes de 
seu estilo de vida. Os interiores são claramente 
geometricamente desenhados e cores técnicas 
determinam o tom de base, a nota natural do quente 
do soalho de madeira de cerejeira a apoiar o efeito 
estético da sala. Aqui linhas geométricas e as 
soluções de iluminação em trabalho combinado em 
especial com as cores brilhantes tecnicamente da 
iluminação.

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).

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
  www.fichet-bauche.com

HESTia FiCHET-baUCHE
Tripla protecção roubo e fogo 
para papel e suportes digitais

O Hestia oferece uma resistência às técnicas  
mais recentes de arrombamento e salvaguarda  
os seus documentos e suportes digitais durante  
60 minutos em caso de incêndio.
Para uma total protecção 3 em 1 instale um cofre- 
-forte certificado da Fichet-Bauche.

z Cofre-forte de protecção contra o Roubo de 
acordo com a norma EN 1143-1 Class 0 & I ( ECB.S )
z Cofre-forte de protecção contra o fogo de acordo 
com a norma EN 1047-1 S 60P ( ECB.S)
z Volumes: 50, 80, 130 , 200, 350 e 450 Litros
z Vasta gama de acessórios e segredos

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.

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 resolver o problema da degradação do betão, 
a Mapei apresenta um Sistema de Reabilitação, 
que inclui 
a protecção dos ferros de armadura, com 
MAPEFER 1K argamassa cimentícia anticorrosiva, 
a  reparação do betão, com MAPEGROUT 
T40 argamassaa de retracção controlada, a 
regularização da superfície com o PLANITOP 100, 
argamassa fina de presa rápida e a decoração do 
betão, com o SISTEMA ELASTOCOLOR, primário e 
pintura elastomérica à base de resinas acrílicas.
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Vario CooLinG 400
Sistema modular de encastre

PH: TiTanE
Porta Technal de uso intensivo

oGiVa
Protecção solar exterior  
e interior

ParkLiFT 461|462|463
Garagem Invisível

Geberit Silent-db20 
Sistema de esgoto silencioso

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

O sistema Geberit Silent-db20 foi concebido 
para a drenagem de águas residuais, de edifícios 
(habitações de qualidade, hotéis, hospitais e 
clínicas, bem como imóveis administrativos) com 
exigências acústicas elevadas.
Este sistema satisfaz os requisitos de uma 
instalação moderna, em que o conforto, a 
tranquilidade, a saúde e a qualidade de vida são 
valores apreciados.

Geberit Silent-db20 o sistema mais simples, 
rápido, seguro e silencioso.

O sistema Parklift 461|462|463, é a solução ideal 
a utilizar em zonas onde não há espaço para uma 
garagem convencional, ou em casos em que se 
pretende garantir lugares de estacionamento de 
forma harmoniosa com o edifício. 
Um só sistema permite colocar até 6 carros, a 
plataforma superior, poderá ter qualquer tipo de 
acabamento.

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

Distribuidor Oficial 
para Portugal

ogiva Global, Lda
 Morada Rua da Manutenção, n.º 17 – 4.º Esq.º 
  1900-318 – Lisboa
 TEL 213 550 440
 Fax 213 550 441
 EMaiL geral@ogivaglobal.pt
 SiTE www.ogivaglobal.pt

Fachadas elegantes
Sempre a combinação perfeita entre a técnica e a 
óptica. Permitem uma maior protecção do espaço 
vivenciado, deixando entrar a luz ao mesmo tempo 
que elimina até 86% da radiação solar.
Incorpora componentes em aço inox e pormenores 
técnicos de elevado nível.

design de interiores
De transparente a translúcido e opaco, com a 
utilização de texturas, padrões e cores, as soluções 
para interior podem criar ambientes modernos 
e acolhedores, tanto para escritórios como para 
habitação.

outras soluções de protecção solar – sob consulta

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

Grandes dimensões
z Vãos até 2,50 metros de altura e 1,30 metros  
de largura por folha.
z Enchimento de 6 a 33 mm.
z Integração perfeita em caixilho, fachadas e/ou 
montras.

rESiSTÊnCia ao VandaLiSMo
Uma das grandes inovações da porta TIT ANE PH da 
Technal é o conjunto de elementos essenciais para 
a segurança:
z Dobradiças não aparentes.
z Articulação invisível.
z Mola de braço encastrada na travessa.
z Junta de vidro exterior inviolável.

rESidÊnCiaS
Titane está prevista para receber um perfil prumo 
técnico aceitando os diferentes sistemas de controlo 
de acesso ou de “interfone” disponíveis no mercado.

ESCoLaS
Versão anti-entalamento de dedos «reforçada»
Indispensável nas escolas e em todos os locais onde 
podem passar crianças! 
z Lado articulação: um perfil específico de forma 
arredondada é colocado no montante folha.
z Lado fechadura: uma junta tri-tubular em EPDM é 
clipada nos montantes da folha e do aro.

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

Titane, porta de batente de acção simples,  
foi testada a mais de um milhão de ciclos  
para entradas de edifícios públicos e 
habitacionais, grandes superfícies, escolas, 
bancos, hospitais e todas as passagens que sejam 
utilizadas de maneira intensiva, garantindo uma 
excelente resistência ao uso e ao vandalismo.  
Dada a forma elíptica dos perfis da folha e a 
reduzida espessura do perfil aro, estas portas são 
de uma ligeireza notável, apesar da sua robustez 
e resistência.

a serie 400 Vario Cooling é o primeiro sistema 
modular feito para encastre total.
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
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CUrSo dE ForMaÇÃo ESPECiaLiZada
Novo Código de Contratos Públicos

academia Vortal
 TEL  707 202 712
 EMaiL  info@academiavortal.pt
   Saiba mais sobre as nossas formações em www.academiavortal.pt

FiCHa dE PrÉ-inSCriÇÃo EnViar Por Fax Para o n.º (00351) 210 325 010

Data limite 26 de Outubro/16 de Novembro MEMbro n.º

CURSO  – FORMAçãO ESPECIALIZADA
Valor do curso: €420 (acresce iVa à taxa legal em vigor)

 30 DE OUTUBRO, LISBOA   20 DE NOVEMBRO, LISBOA

PREENCHER A MAIúSCULAS

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).

mais informações www.academiavortal.pt

obJECTiVoS 
Esclarecer o novo regime de erros e omissões e de 
trabalhos a mais ou a menos do novo Código dos 
Contratos Públicos. 
destinatários: Responsáveis por contratos 
públicos de aquisição de bens, serviços e 
empreitadas em entidades adjudicantes e em 
empresas fornecedoras do sector público. 

Motivação: O novo Código estabelece um regime 
muito mais exigente e com partilha de riscos e 
de responsabilidades, pelo que qualquer falta de 
esclarecimento sobre as suas características pode 
traduzir-se em prejuízos de elevadas percentagens 
do valor do contrato. É preferível apostar tão cedo 
quanto possível na formação para evitar erros 
futuros geradores de graves prejuízos!

ProGraMa Duração 1 dia
09h30–11h00  As etapas de formação do contrato  
e as peças do procedimento.
11h30–13h00 Caderno de encargos e projecto.  
Caso da concepção-construção.
14h30–16h00 A divulgação, os esclarecimentos  
e os erros e omissões. 
16h30–18h00 Os trabalhos a mais e a menos.  
A responsabilidade civil extra-contratual.

noVo rEGiME dE ErroS E oMiSSõES E dE TrabaLHoS a MaiS oU a MEnoS do noVo CódiGo doS ConTraToS PÚbLiCoS
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bULTHaUP – CHiado 
bulthaup b3

baTHrooM 
radiaTorS
Steel Glamour

CLEVEr
Colecção Platinum

TEn by TEn
Porcelânico

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

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

Ten by Ten é um formato tradicional convertido  
em solução moderna.
É uma dimensão que se integra em soluções 
decorativas tanto urbanas como rústicas.
Com este formato a Recer potência algumas das 
melhores soluções de design da sua gama.

Standard Hidráulica, S.a.U.
 Morada  Barcelona – Espanha
 TEL 0034 935 641 094
 Fax 0034 935 643 703
 EMaiL geral@rneto.com
 SiTE www.rneto.com

A colecção Clever Platinum é uma fonte de beleza 
e qualidade. Todos os modelos foram inspirados 
pelas esculturas e monumentos das ilhas de 
Bahamas,Malásia, Japão, Cuba e Grécia. O cliente 
ao escolher o modelo que mais se identifica poderá 
imaginar a sensação de bem-estar numa destas 
maravilhas do mundo.

Para os admiradores da Belle Époque, período 
histórico marcado pelo clima intelectual e 
artístico, no qual profundas transformações 
culturais se traduziram em novos modos de pensar 
e viver o quotidiano, a Clever desenhou a colecção 
Art Nouveu, apresentando linhas sinuosas e 
composições assimétricas.

Em aço inox polido e de linhas direitas os radiadores 
toalheiros Glamour são os conceitos da Foursteel 
para diferenciar o espaço de banho, palco 
privilegiado para o relaxamento e prazer.

Detalhes singulares de elegância e conforto 
personalizam de forma marcante o equipamento 
com a funcionalidade de secagem e aquecimento 
do espaço de banho.

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

bulthaup Chiado, aCba Lda
 Morada Largo da Academia Nacional das Belas Artes, n.º 14,
  1200-005 Lisboa
 TEL 213 461 042
 Fax 213 469 318
 EMaiL info@bulthaupchiado.com
 SiTE www.bulthaupchiado.com

A Bulthaup Chiado, abriu em Setembro no largo da 
Academia Nacional das Belas Artes.

Se tem paixão pela estéctica de objectos funcionais 
e pela sensualidade de materiais de alta qualidade, 
se quiser desenhar a sua cozinha e o seu espaço ao 
seu estilo de vida, então precisa de colaboradores 
que pensem da mesma forma, que são experts 
neste campo, e que têm os conhecimentos 
necessários – noutras palavras, especialistas 
reconhecidos internacionalmente em arquitectura 
de cozinha. Encontrará estes colaboradores sempre 
que vir o nome bulthaup.
 
no mesmo espaco encontrara ainda o novo
Showroom Gaggenau em Lisboa.

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

TELHa ibÉriCa
A cobertura cerâmica vista  
como elemento decorativo

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 Barlavento
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axoLUTE / bTiCino
Onde a Inovação encontra o Estilo

SiSTEMa SoLar 
inTEGrado/bErETTa
Sistema simplificado e inovador

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 

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: Private BES do Porto
ano: 2005
Local: Boavista, Porto - Portugal
atelier: António Portugal & Manuel M. Reis,  
Arquitectos e Associados, Limitada

Materiais: Madeira Modificada Termicamente, tratamento Thermo-D (212ºC):
z Fachadas: utilização de madeira em bruto com secção de 50 x 200 mm, transformada de acordo  
com o definido no projecto de arquitectura

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.

axolute é uma gama de aparelhagem  
inovadora, garantida pela cultura,  
conhecimento e experiência bticino.

z Axolute é o expoente máximo na procura do 
design e tecnologia como ideais de vanguarda que 
projectam hoje os desafios de amanhã.
z O equilíbrio entre a inovação e a tradição da 
Axolute é revelado na resposta aos diversos estilos, 
materiais e acabamentos jamais apresentados.
z Com a moderna tecnologia digital, desde a 
segurança, comunicação, entretenimento e lazer, as 
soluções são suportadas e integradas com o sistema 
domótico “My Home” que pode ser utilizado sem a 
necessidade de se efectuar alterações ou obras de 
alvenaria, basta mudar mecanismos e quadros.

Legrand Eléctrica, S.a.
 Morada  Estrada da Alagoa, 96, 2775-716 Carcavelos
 TEL 214 548 871
 Fax 214 548 884
 EMaiL contacto@legrand.pt
 SiTE www.axolute.pt

Lisquare
 Morada Rua de Santo Antão, n.º 1 – Letra D
  2660-161 Santo Antão do Tojal, Loures
 TEL 219 748 210/918 624 722
 Fax 219 748 210
 MaiL geral@lisquare.pt
 SiTE www.lisquare.pt

LiSQUarE
Trabalhos especializados na área 
da construção civil

Sendo o mercado da reabilitação, um sector 
muito particular que requer uma qualidade acima 
da média, a nossa imagem de marca é garantir 
a excelência de serviços especializados para 
projectos personalizados.
Acreditamos que os pormenores fazem a excelência, 
mas que a excelência não é um pormenor.

Áreas de actividade
z Restauro e Remodelação de Interiores  
e Exteriores;
z Requalificação de Edifícios;
z Manutenções Diversas com Serviço 24h;
z Apoio a Clientes.
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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

z Painéis Uma textura de madeira em relevo 
salienta o aspecto da superfície, dando aos painéis 
um ligeiro efeito tridimensional. São revestidos em 
resina de melamina e rematados com alumínio em 
todos os lados.
Integram na perfeição os puxadores em D, em placa 
de níquel, e a superfície de trabalho Corian®.

z Tábua de Corte A gaveta proporciona o espaço 
ideal para guardar a tábua de corte em madeira 
maciça. Feita a partir de um bloco de faia, beneficia 
da inserção de uma pega em aço inoxidável em cada 
uma das extremidades.

z Exaustão da superfície de trabalho O exaustor 
Gaggenau colocado sobre a superfície insere-se 
numa unidade singular que permite a ventilação 
mantendo a temperatura. É uma solução que liberta 
espaço e facilita a comunicação quando não se 
está só na cozinha. O acabamento é feito em aço 
inoxidável escovado, integrando uma superfície 
que permite guardar objectos e uma iluminação 
suave colocada ao nível das panelas.

z armário alto As unidades que se combinam numa 
altura de 156 cm conferem ao armário alto um 
agradável aspecto de leveza e suavidade. Com 
tampo em alumínio, integra o frigorífico e o forno 
Gaggenau.

z Unidades de parede As portas elevatórias poupam 
espaço e permitem um rápido acesso aos amplos 
compartimentos de arrumação. Integrando 
soluções inovadoras, podem ser facilmente 
manuseadas e posicionadas sobre a unidade.  
As que aqui se mostram incluem um painel em vidro 
fosco acetinado.

z Painel intermédio Uma grande variedade de 
elementos funcionais pode ser integrada no perfil 
de alumínio do painel de parede intermédio.  
O painel é iluminado por uma luz uniformemente 
distribuída através de um vidro semitransparente.

z Espaços Conceptuais As áreas de circulação livre 
entre a cozinha, a copa e a sala de estar criam um 
espaço quotidiano prático e cheio de vida. A ilha 
central extensível pode transformar-se numa mesa 
de jantar. Extremamente resistente, mas ao mesmo 
tempo agradável ao toque, o material Corian® é 
usado para estabelecer a ligação.

z bancada de arrumação A textura expressiva da 
requintada madeira de nogueira transforma a 
versátil bancada num acontecimento estético.  
Com um design puro, é multifuncional e adapta-se  
a qualquer tipo de utilização.

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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Out

a
Bulthaup

Chiado/ACBA

e a
Gaggenau

convidam

Abertura do showroom  

Bulthaup/Gaggenau

entre as 10:00 e as 22:00

Só para arquitectos

Confirme a sua presença até ao dia 19 de Outubro por telefone 213 461 042 ou por e-mail info@bulthaupchiado.com
Bulthaup Chiado/Gaggenau, Largo da Academia Nacional das Belas Artes 14, 1200–005 Lisboa

CriSin® 76
Barreira horizontal contra 
humidade ascendente

kb-Pox® EM-VS
Revestimento selante epoxi 
colorido

kbE LiQUid FiLM
Composto borracha/betume  
em estado líquido

koster Portugal
 Morada  Praceta D. Nuno Alvares Pereira, n.º 246/20, 
  1.º Andar, Fracção AA, 4450-213 Matosinhos
 TEL 229 375 944 / 963 908 524
 Fax 351 229 375 944
 EMaiL geral@koster.eu
 SiTE www.koster.pt

koster Portugal
 Morada  Praceta D. Nuno Alvares Pereira, n.º 246/20, 
  1.º Andar, Fracção AA, 4450-213 Matosinhos
 TEL 229 375 944 / 963 908 524
 Fax 351 229 375 944
 EMaiL geral@koster.eu
 SiTE www.koster.pt

koster Portugal
 Morada  Praceta D. Nuno Alvares Pereira, n.º 246/20, 
  1.º Andar, Fracção AA, 4450-213 Matosinhos
 TEL 229 375 944 / 963 908 524
 Fax 351 229 375 944
 EMaiL geral@koster.eu
 SiTE www.koster.pt

Sistema patenteado, o kÖSTEr CriSin® 76, é 
única solução definitiva contra os sais e humidade 
ascendente. 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. Actua segundo 3 efeitos: primeiro alinha os 
capilares encontrados com um filme repelente à 
água quando penetra no capilar, segundo 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. Compatível com 
todo o tipo de substratos é resistente à maioria 
das substâncias agressivas que aparecem em 
substratos minerais como ácidos e alcális, tanto 
durante a aplicação como depois da cura completa. 
É a solução definitiva em reabilitação e restauro.

Revestimento selante epoxi aquoso multi-usos 
para paredes e pavimentos colorido.  
Possui elevado poder de cobertura como prova 
o baixo consumo mesmo em substratos muito 
absorventes (0,3 kg/m2) e desenvolve um 
revestimento uniforme de elevada resistência 
mecãnica e à prova de riscos. 
Para todo o tipo de utilizações; garagens, parques 
de estacionamento, cozinhas, casas de banho, 
habitações, escritórios, espaços comerciais, entre 
outros. Apresentado na cor RAL 7032 (Pebble Grey) 
e disponível na maioria das cores RAL. Permite a 
inclusão de silicas para criação de pavimento  
anti-derrapante.

O KÖSTER KBE Liquid Film é um composto selante 
altamente elástico, isento de solventes de 
borracha/betume. Totalmente impermeável 
à água, apresenta um alongamento à ruptura 
superior a 900%. Possui extraordinárias 
capacidade de elasticidade e resistência devido 
ao seu composto único de borracha/betume, para 
além de permitir uma aplicação versatile e simples 
pelo facto de se apresentar em estado líquido. 
Indicado para fundações e impermeabilização de 
areas horizontais de terraços, varandas, divisões 
húmidas e molhadas, bem como para juntas 
vedantes e cantos de membranas impermeáveis 
em construção à superfície e subterrânea. Aplicado 
a rolo, trinha ou em spray, apresenta um consumo 
final de 2kg/m2 aplicado em 2 demãos. 




