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Beams
Barrotes em PU

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

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

mesTre raposa - HBI
Sistema elevatório/correr: Perfis em madeira

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

sTraTUs
Grés porcelânico pasta corada 

Pavimento e/ou revestimento rectificado em 
pasta corada, em versão natural ou semi-polido, 
nos formatos 60x60, 30x60 30x30, e réguas 
15x60, 12x60, a série stratus oferece uma gama 
de madeiras cerâmicas contemporâneas nos tons 
Wengué, Castanho, Cobalto, Noz, Bege, e Cinza, e um 
conjunto de várias peças decoradas, que permite 
uma ampla diversidade de soluções para interiores.

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

Palácio de Estói

a madeira dá sempre um sentimento de 
calor e paz, assim como se torna mais 
acolhedor o ambiente da área a decorar.

Com os nossos produtos o seu espaço 
ganha um aspecto rústico, e nobre, e 
proporciona uma melhor e diferente 
decoração na sua casa, seja na sala, 
cozinha, quartos, como em outras áreas, 
como adegas, caves, garagens.
Assim como podem ocultar outras 
situações já existentes, como canos, 
barrotes em cimento, canos, tubos, 
inclusivamente, algumas imperfeições, 
entre outras situações.
Os Barrotes rústicos são uma perfeita 
alternativa à madeira e harmonizam com 
todo o tipo de ambientes, podendo assim 
decorar com o antigo e os materiais mais 
recentes, são de fácil aplicação, e oferecem 
uma simples e fácil manutenção.
Não necessitam de qualquer tipo de 
tratamento e são repintáveis.
A NMC apresenta uma uma gama de 
produtos na sua colecção de Barrotes 
em PU, aptos a resolverem os problemas 
existentes, assim como uma alternativa  
a decoração do seu espaço.

NÃO peRcA As pRóxIMAs

TERÇAS 
TÉCNICAS

JuNhO
TECHNAL
 22 pORtO, 23 LIsbOA

seteMbRO
COCIGA
21 pORtO, 22 LIsbOA

o passado tem futuro com mestre raposa
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Koster portugal
 morada  Praçeta D. Nuno Alvares Pereira, nº246/ 20, 
  1ºAndar, Fracção AA, 4450-213 Matosinhos
 TeL 229 375 944
 Fax 229 375 944
 emaIL geral@koster.eu
 sITe www.koster.pt

KosTer NB1
Sistemas de impermeabilização 
negativa

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

TeKa
Nova gama de fornos Excellence

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

sIsTema WeBer.THerm
Isolamento térmico em fachadas 
novas e para reabilitar

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

Fx-Fxi
Sistema de batente Saphir Technal

estética Cuidada
z Aros envolventes.
z Perfis folha e batente central “Design”.
z Drenagem dissimulada numa ranhura exterior.
z Bouchon de batente superior e inferior em alumínio e 
com o acabamento do caixilho.
z Junta de vidros discreta e de expressão reduzida.
z Possibilidade de escolha entre perfis a direito ou curvos.
z Enchimento até 35 mm (módulo 52 mm).
z Enchimento até 48 mm (módulo 65 mm).

perFIs
Versão 52 mm. Linhas a direito ou curvas.
Perfis aro tubulares com módulo 52 mm. Cortes a meia 
esquadria ligados por esquadros de piões ou de cravar. 
Perfis folha tubulares de 60 mm com 3 câmaras na versão 
ruptura da ponte térmica (FXi) com 2 câmaras na versão 
standard (FX) complanares com o aro pelo exterior. Cortes a 
meia esquadria ligados por esquadros de piões ou de cravar.

Versão 65 mm. Linhas a direito.
Perfis aro tubulares com módulo de 65 mm com três câmaras 
e ruptura da ponte térmica. Cortes a meia esquadria 
ligados por esquadros de piões, cavilhas ou cravar.
Perfis folha tubulares de 75 mm com 3 câmaras e com 
ruptura da ponte térmica. Cortes a meia esquadria ligados 
por esquadros de piões, cavilhas ou cravar.

A gama de janelas e portas de sacada de 
batente Saphir aliam robustez, conforto de 
utilização e elegância. Com módulo de 52 mm, as 
janelas FX em versão standard e FXi em versão 
de ruptura da ponte térmica são compatíveis 
com as séries de correr Saphir GX e GXi.
Na versão da ruptura da ponte térmica e, 
para um maior isolamento térmico e acústico, 
a gama Saphir oferece a possibilidade de 
módulo de 65 mm. Todas as composições, por 
justaposição ou integração, são realizáveis 
em perfeita harmonia.

pARceIROs

Trata-se de um sistema de construção de paredes 
em fachada. Combina a utilização de alvenaria de 
desempenho térmico com revestimento em material 
isolante térmico (placas de poliestireno expandido 
ou extrudido, lã mineral, aglomerado de cortiça, 
entre outros) e revestimentos de acabamento e 
decoração adequados, proporcionando um elevado 
grau de eficácia na protecção térmica das paredes.

Os seus constituintes principais são:
z Alvenaria em Bloco Térmico de betão com 
agregados leves Leca®
z Placas de isolamento térmico
z Reboco delgado armado com rede de fibra de vidro
z Acabamento em reboco acrílico colorido

Saiba mais consultando a nossa equipa dedicada 
ao acompanhamento de projectos.

a gama excellence é uma nova 
gama de fornos refrigerados 
com uma nova estética em aço 
inoxidável anti-mancha branco 
e preto.

A gama HE apresenta-se 
com uma ampla variedade de 
prestações e equipamento, 
desde fornos com relógios 
digitais integrados como os HE 
735, HE 720 e HE 635 até modelos 
multifunções básicos como o HE 
615 ou o HE 610.

A gama completa-se com fornos 
convencionais como o HE 535, 
bem como fornos nas versões 
polivalentes com ligação 
electrónica para comandar 
 a placa.

Teka, consigo nos seus melhores projectos!

Revestimento impermeabilizante mineral de 
superfícies, com agentes de cristalização de  
alta resistência (>130 m de coluna de água). 
Possui excelente resistência à pressão e abrasão. 
Certificação para contacto com água potável. 
Adequado na impermeabilização negativa 
em diversos suportes na reabilitação e novas 
construções.

exemplos de impermeabilização negativa
z Interior de caves
z Exterior de tanques, reservatórios e silos de água
z Interior de caixas de elevadores 
z Interior de túneis
z Paredes de retenção pelo lado da fuga de água
z Na base de tectos com fugas

Caixilho FXi 65mm - Linhas Direitas
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Gaggenau
 morada  R. do Alto do Montijo, 15, 2790-012 Carnaxide
 TeL 214 250 600
 Fax 214 250 601
 sITe www.gaggenau.com

GaGGeNaU
Placas de indução do compacto ao XXL

orIoN
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

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

sisvil – acústica e ambiente
 morada Rua Pedro de Santarém N.º 114, 
  2000-223 Santarém
 TeL 243 324 445 
 Fax 243 302 420
 emaIL geral@sisvil.pt
 sITe www.sisvil.pt

HorIZaL
Guarda corpos em alumínio

sIsVIL
Laboratório de acústica

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

o conforto acústico em edifícios e do meio 
ambiente é um dever colectivo.
A Sisvil presta serviços especializados no domínio 
da acústica desde 2005, tendo experiência 
relevante nas áreas de projecto, avaliação de ruído 
e execução de obra.

z Isolamento Sonoro
z Condicionamento Acústico
z Ruído Ambiental
z Relatórios de Avaliação Acústica
z Controlo de Ruído em Edifícios

Prestamos serviço em todo o país.

Das reflexões e sugestões de quem projecta, 
resultam propostas que encontram no pavimento 
Orion um perfeito palco cénico para habitar de 
forma contemporânea.
Mesmo quando aplicado como revestimento 
exterior em fachada, o grande formato sublinha o 
efeito unificador das superfícies, contribuindo para 
a exaltação das formas arquitectónicas do edificado.

z Formatos: 60x60R; 30x60R; 45x45R; 60x60 e 45x45;
z Cores: Bege; Antracite e Cinza.

pARceIROs

A placas de indução da Gaggenau estão disponíveis 
em 4 tamanhos, 60, 70, 80 e 90 cm de largura. Todos 
os tamanhos têm a opção de ter ou não moldura 
em inox. Caso opte por uma placa sem moldura 
esta poderá ser colocada à face da superfície da 
bancada. O inovador botão Twistpad, simplifica 
o uso e controle da placa. O Twistpad pode ser 

retirado quando quiser deixando assim a placa 
completamente plana afim de facilitar a limpeza. 
Os 17 níveis de potência, a função “Frying”, para 
resultados perfeitos nas frituras e a função “Boost” 
para a rapidez, são mais algumas das funções 
especiais.
a diferença é Gaggenau.

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
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desenhabitado
 morada  Av. Sabóia, 750, Estoril
 TeL 214 680 808
 Fax 214 680 809
 emaIL siematic@desenhabitado.pt
 sITe www.desenhabitado.pt.

sIemaTIC
Sistema SL - Pure Design

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

axoLUTe
Gama de aparelhagem Bticino

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

GraNIrapId
Adesivo cimentício

Para o assentamento rápido de ladrilhos cerâmicos e materiais pétreos 
moderadamente instáveis em presença da humidade e que requerem 
uma secagem rápida do adesivo.  
A Mapei apresenta:

GraNIrapId
Adesivo cimentício bicomponente de elevadas prestações, deformável, 
de presa e hidratação rápidas.
O Granirapid, pelas suas extraordinárias características de aderência  
e secagem rápida, presta-se particularmente a trabalhos de renovação 
ou que exijam uma colocação em exercício imediata (supermercados, 
indústrias, hospitais, aeroportos, piscinas, etc.).

Axolute é o expoente máximo na procura do 
design e tecnologia como ideais de vanguarda que 
projectam hoje os desafios de amanhã.

Mais de quarenta acabamentos disponíveis 
permitem uma ampla liberdade de escolha seja em 
linhas rectas, seja em linhas elípticas.
O equilíbrio entre a inovação e a tradição da Axolute 
é revelado na resposta aos diversos estilos, 
materiais e acabamentos jamais apresentados.

Axolute valoriza as aplicações onde os cuidados 
estéticos são valorizados, as soluções refinadas  
e exigida a exclusiva elegância.

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.

axolute é uma gama inovadora, garantida pela cultura, conhecimento e experiência Bticino.

SieMatic SL é um original dos primeiros sistemas 
do Mundo sem puxadores, depois do sistema 6006 
apresentado em 1960. Para quem considera a 
cozinha mais do que um espaço meramente funcional 
SieMatic SL proporciona elevada liberdade de 
projecto e de integração com living areas.
SieMatic oferece por base trinta e nove 
combinações em nove conceitos, disponíveis  
as 950 referências cromáticas do catálogo NSC.
Siematic complementa a liberdade do projecto,
independentemente da dimensão do espaço
e do orçamento. Actualmente em todo o Mundo, 
desde 1929.
A desenhabitado apoia o desenvolvimento do seu 
projecto SieMatic.

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 de madeira

o inigualável valor da natureza associado  
à perfeita e precisa fabricação.

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;
z Protectores de água “pingadeiras” em alumínio, 
lacados à cor RAL ou anodizadas;
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.
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sUperFLex
Sistema poliuretânico bicomponente, ideal para a colagem de ardósia

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

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

pLaTINUm WHITe edITIoN
Design pioneiro em vidro branco e aço inoxidável

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

F.016
Sistema de pára-sol

F016 EXTRUSAL é uma sistema de “pára sol” 
exterior com lâminas de alumínio extrudido que 
possuí uma estética e um design distinto o que 
lhe permite poder ser integrado como elemento 
importante na arquitectura “High-Tech”.
Este sistema coloca à disposição do projectista 
lâminas em alumínio extrudido de forma elipsoide 
com 120, 170, 200 e 300 mm que admitem como 
tratamento de superfície tanto a anodização como 
a termolacagem.

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).

O branco é o símbolo da 
simplicidade e da pureza,  
que combinado com materiais 
nobres cria um ambiente 
moderno e elegante. O branco 
tem um papel relevante no 
mundo do design ao evocar 
sensações como a paz, a 
ordem e a amplitude. Por tudo 
isto a cor branca é intemporal.

A gama Platinum White 
Edition oferece todas as 
soluções para a cozinha, numa 
equilibrada combinação de 
vidro branco e aço. A elegância 
reside nos gestos simples, 
apresentando-se sem esforço 
aparente.

Sistema profissional poliuretânico bicomponente 
com tecnologia superior, elevada elasticidade e 
deslizamento vertical nulo. 
Adequado para a colocação de alta resistência,  
em pavimentos e paredes, de:

z pedras naturais sensíveis à humidade  
(p. ex. ardósia), 
z mármore, 
z grés porcelânico e grés marmorizado, 

z pastilha de vidro, 
z ladrilhos cerâmicos e grandes formatos, 
z painéis de aglomerado negro de cortiça.

A colagem pode ser realizada sobre suportes 
deformáveis, mesmo não absorventes como metal, 
madeira e derivados.
A tecnologia SUPERFLEX garante uma aderência 
superior na colocação de cerâmicas e pedras 
naturais sobre superfícies porosas, como betão  
ou madeira, e não porosas, como vidro ou metal.

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
Steel Style

Dar asas à imaginação e revitalizar o espaço de 
banho com um estilo elegante e confortável foi 
o mote que esteve na concepção dos radiadores 
toalheiros da gama Style.

O branco luminoso harmoniza com a simplicidade 
natural e a leveza visual com os notórios 
apontamentos de conforto da secagem de toalhas 
e aquecimento do espaço de banho.

Conheça as linhas de radiadores toalheiros 
editadas pela Foursteel.
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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

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

TeLHa IBérICa
A cobertura cerâmica vista como elemento decorativo

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

deCKs de madeIra modIFICada – THermoWood
Durabilidade sem adição de produtos químicos

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.

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;

Decoração: Vale da Lapa

Características da madeira
z A resistência à deterioração aumenta
z A absorção de água reduz-se
z A estabilidade dimensional aumenta

aplicações
z Decking para piscinas, terraços…
z Sauna e mobiliário de WC
z Revestimento de fachadas
z Perfis de sombreamento

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

CLeVer
Art Nouveau

O modernismo é um estilo arquitectónico 
desenvolvido entre 1880 e 1930. Faz parte de uma 
corrente geral que surge durante a chamada “Belle 
Époque” em toda a Europa, sendo Gaudi, um dos 
arquitectos que mais se destacou.
A colecção art Nouveau inspira-se na arte do 
modernismo. Recorrendo a linhas sinuosas 
e composições assimétricas, adapta-se às 
circunstâncias da vida moderna, desligando-se, 
dessa forma, do simbolismo industrial.

Envie-nos uma frase sobre a Clever colecção 
Art Nouveau. As melhores ganharão livros do 
arquitecto Frank Lloyd Wright.
Contacte-nos e surpreenda-se com soluções para 
o seu negócio!
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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) 227 537 490

(Assinale com X)

Desejo receber mais informação (catálogos, amostras e informação técnica)

Desejo ser visitado para uma apresentação Lexan Thermoclick

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).

as pLaCas LexaN THermoCLICK
LTC 40/4x/4000 oFereCem
z Estrutura X exclusiva de 4 paredes
z Superfície exterior com protecção aos raios U.V.
z Boa Transmissão de luz / boas características 
de difusão de luz
z Rigidez extraordinariamente elevada
z Excelente isolamento térmico
z Grande resistência ao impacto
z Resistência á intempérie a longo prazo
z Garantia decenal
z Instalação rápida e simples

Cores dIspoNíVeIs
z Incolor
z Branco Opal
z Azul
z Verde
z Vermelho
z Violeta
z Amarelo
z Laranja
z Controle Solar IR (ligeiramente esverdeado)

augusto Guimarães & Irmão, Lda
 morada  E.N. 109 – Nº 4201, Apartado 100, 4406-942 V.N.Gaia
 TeL 227 537 400
 Fax 227 537 490
 emaIL geral@agi.pt
 sITe www.agi.pt



DESTAQUE197 DESTAQUE197
ARQUITECTOS INFORMAÇÃO

Este suplemento faz parte integrante do boletim de Junho 2009

LexaN THermoCLICK
Fachadas Translúcidas

FaCHadas LIVres
de perFIs VerTICaIs!
O sistema de placas celulares Lexan Thermoclick de 40mm com protecção aos raios U.V. e sistema de encaixe macho- 
-fêmea usa-se principalmente em aplicações de fachada. O sistema macho-fêmea elimina a necessidade de utilização 
de perfis verticais de alumínio, melhorando a estética e reduzindo custos de instalação. A estrutura X do painel 
confere um nível de rigidez e isolamento excepcionais.

PARA MAIS INFORMAçãO PREENCHA E ENVIE A FOLHA DE RESPOSTA NO VERSO



DESTAQUE197
ARQUITECTOS INFORMAÇÃO

Este suplemento faz parte integrante do boletim de Junho 2009

PARA MAIS INFORMAçãO PREENCHA E ENVIE A FOLHA DE RESPOSTA

memBro N.º

deseJo reCeBer: eNVIar por Fax para o N.º (00351) 214 250 601

(Assinale com X)

Documentação (catálogos e informação técnica)

Uma visita para apresentação das soluções GAGGENAU

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).

Gaggenau
 morada  R. do Alto do Montijo, 15, 2790-012 Carnaxide
 TeL 214 250 600
 Fax 214 250 601
 sITe www.gaggenau.com

pARceIROs
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ARQUITECTOS INFORMAÇÃO

Este suplemento faz parte integrante do boletim de Junho 2009

Um “CHeF” Usa os meLHores INGredIeNTes 
para FaZer Uma exCeLeNTe reFeIção.

Um arqUITeCTo TraNsForma-os NUma CoZINHa
a dIFereNça é GaGGeNaU


