
DESTAQUE #249
PAvigréS 21
Novos formatos

• Azulejo, pavimento vidrado e grés porcelânico
• Cores iguais e mesmo calibre
• 57 cores lisas em azulejo e pavimento vidrado
• 42 cores lisas em grés porcelânico
• 22 cores granitado fino em grés porcelânico
• 11 cores granitado fino em pavimento vidrado
• 12 cores grão grosso em grés porcelânico
• 12 formatos incluindo os novos  
59,7x119,7 e 89,7x89,7

Pavigrés
apartado 42, EC anadia, 3781-909 anadia
T: +351 231 510 600  F: +351 231 544 143
@: comercial@pavigres.com 
site: www.pavigres.com

A Ascensores do Oeste apresenta o mais 
recente projeto de reabilitação urbana, 
onde solucionou a falta de espaço de 
estacionamento, duplicando os lugares que 
tradicionalmente seriam possíveis.
Estacionamento confortável mesmo com 
altura reduzida de pé direito: 2,95m = 2 lugares 
independentes

• 1 piso = 2 níveis de estacionamento = Redução 
de custos;
• Reduzidos custos de manutenção;
• Elevados níveis de operacionalidade e de 
segurança;
• (Certificação TÜV e CE);

Admonter® inclui 20 espécies de madeira, 
mais de 100 cores em diferentes dimensões 
e acabamentos. Os pavimentos Admonter® 
destacam-se pela diversidade no design, 
na naturalidade e nos elevados padrões de 
qualidade nas suas oito linhas de produtos.
Conheça as colecções XEIS, DESIGN EDITION, 
ANTICO, MOCCA, CLASSIC HARDWOODS, CLASSIC 
SOFTWOODS, CITYFLOOR e, em especial XXLONG, 
que oferece dimensões de pavimentos até 325 
mm de largura e comprimento de 5 metros.

BaNEma – madEiras E dErivados, sa
r. de santa marinha, 511, apart. 3
astromil – 4589-907 rebordosa
T: +351 224 157 370  F: +351 224 110 809
@: banema@banema.pt  
site: www.banema.pt 

DESTAQUE #249
 ADmonTEr® 
 Pavimentos em madeira natural 

Pavimento em larix, ref.ª Antico Larix Marrone

Wöhr PArklifT 402
Criação de Estacionamento

• Comprovada fiabilidade Alemã e assistência 
técnica pós-venda de excelência baseada em 
equipas próprias de resposta rápida.

Torne o seu investimento imobiliário de risco 
numa solução diferenciadora e viável!

asCENsorEs do oEsTE, Lda.
rua Belchior matos, 20-a 
2500-324 Caldas da rainha
T: +351 262 830 200  F: +351 262 830 204
@: ao.lisboa@gmail.com 
site: www.ascensoresdooeste.pt

 
produtos disponíveis em  

WWW.1-1.PT

Caixilharias e automatismos
4600 HI - CORTIzO
Softline 70 - VEKA
Softline 82 - VEKA

 
Cozinhas

EH 975 Sz 11E - SIEMENS
 

instalações sanitárias
Selekt - SANITANA

instalações e sistemas
Wöhr Parklift 402 -  

ASCENSORES DO OESTE
 

mobiliário, iluminação 
 e decoração

Tnk A500 - ACTIU
 

revestimentos:
Accoya® - BANEMA

Admonter® - BANEMA
Pavigrés 21 - PAVIGRéS
Revisilent - REVIGRéS

Alcatifas laváveis  
anti-nódoas - TRICANA

SEPArATA J A
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REVISILENT é um pavimento inovador, em grés 
porcelânico, de elevada resistência, com cortiça 
no reverso, permitindo boas performances de 
isolamento acústico e térmico. 
Foi desenvolvido em parceria pela REVIGRéS e 
pela AMORIM CORK COMPOSITES. é uma solução 
que assegura o cumprimento da legislação de 
ruído de impacto, para a maioria das lajes em 
obra, reduzindo a transmissão sonora em 13 dB.

rEvigrés
apartado 1 – 3754-001 Barrô – Águeda 
T: +351 234 660 100  F: +351 231 666 555
@: revigres@revigres.pt  
site: www.revigres.com

rEviSilEnT
Pavimento cerâmico com 
isolamento acústico

Pavimento Com  
Isolamento Acústico.  
As vantagens da 
Cerâmica & Cortiça 
num único produto

TricAnA
alcatifas laváveis anti-nódoas

A Tricana acrescentou recentemente ao 
seu portefólio uma nova gama de alcatifas. 
Incorporando uma protecção permanente 
contra nódoas, caracterizam-se igualmente por 
serem extremamente macias, de durabilidade 
superior e laváveis. é uma alcatifa amiga do 
ambiente, cuja fibra é extraída a partir de 
grão de milho. Na sua produção, cada 5m2 
representam uma redução de utilização de 
3,5lts de petróleo.

TriCaNa – TaPEçaria 
rEgioNaL dE CoimBra, s.a.
av. Praia da vitória, nº 48 a (saldanha) 
1050-184 Lisboa
T: 808 919 919 (Linha de apoio ao cliente)
@: cliente@tricana.pt 
site: www.tricana.pt

mEDiorçAmEnToS
mediadora de obras

Encontrar as empresas construtoras mais 
ajustadas ao perfil de obra, cumprir prazos, 
comparar orçamentos, sempre com inquérito 
de satisfação junto dos clientes, são serviços 
prestados na Mediorçamentos. Sem custos 
para o cliente, pois somos remunerados pelas 
empresas construtoras, a Mediorçamentos 
é uma opção que lhe poupa tempo e garante 
confiança. Confirme o resultado satisfatório que 
sempre tem pautado as obras que mediamos. 

Siga-nos em:  
www.facebook.com/mediorcamentos

mEdiorçamENTos Lda.
r. João Teixeira simões 35
2780-254 oeiras
T: +351 214 106 160  Tlm: +351 917 829 701
@: carlos.melo@mediorcamentos.pt

A Tecnopert, um nome alicerçado em 30 anos 
de experiência, oferece serviços de estudos 
de viabilidade, estimativas de custos, estudo 
prévio, projectos de licenciamento, projectos de 
execução e dossier para concursos, lançamento 
de concursos, análise de propostas, fiscalização 
dos trabalhos, gestão da  
construção e acompanhamento de ensaios.

• Certificada pelo Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil como Gestor Geral da Qualidade 
de Empreendimentos da Construção. 

TECNoPErT
Projectos e Planeamento, Lda. 
r. margarida Palla, nº2, 1ºC 1495-141 algés
T: +351 214 105 265  Tlm: +351 914 622 162
@: cdmelo@tecnopert.pt 
site: www.tecnopert.pt

TEcnoPErT
Estudos e Projectos de Engenharia

COzINHAR SEM LIMITES  
COM FLEXINDUCTION DA SIEMENS
Mil formas de cozinhar numa única zona de 
confecção. Os tachos e panelas são tão diversos 
como os pratos que se podem confeccionar. é 
bom saber que agora pode cozinhar de forma 
flexível. A nova placa flexInduction da Siemens 
tem duas zonas de indução clássicas que 
podem ser unidas entre si através da selecção 
de um comando. O número e tamanho dos re-
cipientes são automaticamente reconhecidos. 
Por baixo da superfície vitrocerâmica existem 
quatro bobines magnéticas que fazem a cor-
respondência exacta ao recipiente a aquecer. 
Assim, o calor só é gerado onde é necessário.

siEmENs ELECTrodomésTiCos
r. aLTo do moNTiJo, 15 – 2790-012 CarNaXidE
T: +351 214 250 600  F: +351 214 250 610
site: www.siemens-home.pt

Eh 975 SZ 11 E
Placa Flexinduction

SofTlinE 70
sistema de batente

Tendo como objetivo oferecer ao mercado os 
sistemas de janelas e portas para caixilharias 
que garantam os maiores níveis de isolamento 
térmico e acústico, a preços mais competitivos 
do mercado, o sistema SOFTLINE 70 mm cumpre 
na perfeição as ditas expectativas. Um sistema 
standardizado no mercado, que permite 
dar solução a aberturas de batente, oscilo-
paralelas e portas de rua.  
Os 70 mm de profundidade dos perfis, dão 
lugar a 5 câmaras independentes, tornando-o 
especialmente indicado para climas extremos. 

vEkaPLasT iBériCa, saU 
Calle López Bravo, nº 58, Polígono industrial 
villalonquejar  09001 Burgos, Espanha
T: +34 947 473 020  F: +34 947 473 021
@: info_es@veka.com 
site: www.veka.es

4600 hi
sistema de correr elevável

Sistema de Correr Elevável 4600 HI (High Insula-
tion) que oferece o máximo isolamento térmico.
Sistema ideal para solucionar grandes vãos, ga-
rantindo a luminosidade interior sem descartar 
as máximas prestações térmicas e acústicas.
• Máximo isolamento térmico: UH desde 1.0 (W/m2K)
• Óptimo isolamento acústico: Rw=43 dB
• Máxima envidraçamento: 55 mm (permite 
composições com vidros de dupla câmara ou 
vidro triplo)
• Abertura de correr de 2, 3 4 ou 6 folhas com 
possibilidade tricarril
• Dimensões máx. por folha: 3.35 x 3.2 mm 
• Peso máx. por folha: 400 kg

CorTizo PorTUgaL
vila do Conde
T: +351 252 637 598
@: tsacportugal@
cortizo.com

rio maior
T: +351 243 909 430
@: tsac65@cortizo.com
site: www.cortizo.com

O REFLEXO DO EU
Com materiais premium, um desenho 
consensual, testes de qualidade rigorosos e um 
desempenho eficaz – por dentro e por fora, a 
colecção SELEKT é mais um exemplo de design 
e tecnologia a trabalhar em sintonia para lhe 
proporcionar uma experiência superior da água.
A colecção SELEKT é constituída por 4 modelos: 
monocomando para lavatório, para bidé, para 
duche e banheira.

saNiTaNa
zona industrial de anadia, apartado 45
3781-909 anadia
T: +351 231 519 500  F: +351 231 519 501
@: info@sanitana.com 
site: www.sanitana.com

SElEkT
Colecção de Torneiras

+ tecnologia e inovação 
O compromisso com desenvolvimento e a 
investigação colocam a ACTIU como líder 
em design de produto, que protege os seus 
clientes com patentes em design, conceito e 
especificações.
O investimento contínuo em tecnologia de 
ponta melhora a nossa capacidade de produzir 
com mais crescimento, mais produtividade e 
um maior posicionamento internacional.

+ sustentabilidade
A ACTIU é uma empresa reconhecida pelo US 
Green Building Council com a certificação 
LEED® Gold pelo seu compromisso 
com a sustentabilidade e a construção 
ambientalmente responsável, graças ao seu 
Parque Tecnológico, um edifício industrial 
sustentável capaz de aproveitar os seus 
recursos naturais e energéticos, na concepção 
dos produtos, no uso das matérias-primas, nos 
processos de produção e logística.

+ arquitectura e desenho
Com mais de 45 anos de experiência no 
equipamento de espaços públicos e de 
trabalho, a ACTIU é actualmente uma 
reconhecida empresa especialista na 
concepção, gestão e fabrico de mobiliário, com 
presença internacional, reconhecida pelas suas 
iniciativas ambientais sustentáveis, bem 
como soluções de produtos eficientes.

aCTiU
alameda Fernão Lopes, 12 - 4ºa – Edifício  
duo Premium miraflores, 1495-190 algés
T: +351 918 321 355  F: +34 965 561 689
@: lilharco@actiu.com  
site:www.actiu.com 

Tnk A500
Cadeira actiu
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Já disponível na AppStore
gratuita

agenda do 
arquitecto 
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