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Entrevista I José Mendes, Gerente da Momel 

“Passados 32 anos, é com orgulho 
que contamos já com 8 espaços co-
merciais abertos numa ótica de apro-
ximação ao nosso cliente profissional, 
e uma carteira de marcas próprias 
com produtos fiéis às necessidades 
dos nossos clientes e da evolução do 
próprio mercado.” (pág.4)
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editorial / sumário / dados da construção

José de Matos, 
Coordenador

O próximo ano, apesar das 
dificuldades que a inflação 
e a rápida subida das ta-
xas irão trazer, bem como 
do clima de ansiedade a 
incerteza sobre a evolução 
da guerra na Ucrânia e do 
desempenho da economia 
mundial, tem condições 
para correr bem ao setor da 
construção.

Já antes, por diversas ve-
zes, nos referimos aos fato-
res positivos que sustentam 
a expetativa moderadamen-
te otimista que temos relati-
vamente ao futuro próximo 

da atividade da construção 
e da distribuição de mate-
riais de construção.

Temos uma situação no 
mercado imobiliário em que 
a procura se encontra ainda 
muito longe de estar satis-
feita, o imobiliário continua 
a ser um bom refúgio para 
a aplicação de capitais em 
tempos de inflação, a procu-
ra externa, seja para investi-
mento, seja para residência, 
está mais forte que nunca e 
ainda temos os programas 
do PRR para a habitação 
e para as obras públicas a 
arrancar e, provavelmente, 
mais incentivos para a me-
lhoria da eficiência energéti-
ca dos edifícios.

É verdade que os custos da 
construção subiram muitís-
simo, mas se até agora não 
foram impeditivos, não é na-
tural que o venham a ser no 

próximo ano, em que é legí-
timo esperar uma reversão, 
ainda que parcial, dessa 
tendência.

Entretanto, não nos pode-
mos distrair e perder a no-
ção das mudanças que se 
irão acelerar em termos de 
paradigma no setor: a digita-
lização e a sustentabilidade 
(economia circular).

Vamos ter que lidar breve-
mente com novas obriga-
ções regulamentares, como 
o “passaporte digital” dos
materiais de construção, ou
a avaliação de sustentabili-
dade das obras, mas vamos
ter sobretudo oportunidades
que advém dessas mudan-
ças, seja na alteração da
forma como se constrói,
seja pelas novas exigências
de serviço aos profissionais,
ou pelas diferentes prefe-
rências dos clientes.
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O Índice de Produção na Construção aumentou 2,1%, em termos ho-
mólogos, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais (p.p.) à registada em 
agosto. O emprego e as remunerações aumentaram 1,2% e 6,4%, res-
petivamente (1,4% e 5,8% no mês anterior).

Produção na construção abrandou para 2,1% 
setembro 2022

Em outubro de 2022, estima-se que os custos de construção de habi-
tação nova tenham aumentado 12,5% em termos homólogos, menos 
0,8 pontos percentuais (p.p.) que o observado no mês anterior. O preço 
dos materiais e o custo da mão de obra apresentaram, respetivamente, 
variações homólogas de 17,2% e de 5,9%.

Custos de Construção  aumentam 12,5 em termos homólogos
outubro de 2022

> Dados da Construção (Fonte: INE)

Índice de custos de construção de Habitação nova 
outubro 2019 - outubro 2022 (2015 = 100)

Índice de Produção na construção (2015=100) 
total e segmentos
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numa marca já muito conhecida no 
mercado de artigos sanitários - a 
CANOPE. Esta marca proporcio-
nou um alargamento de mercado 
a nível nacional, com uma rede 
de revenda de norte a sul do país. 
Seguiram-se anos de consolida-
ção e fidelização de mercados e, 
em 2020, a abertura de mais um 
espaço, desta vez na cidade de 
Vila Real.

Passados 32 anos, é com orgulho 
que contamos já com 8 espaços 
comerciais abertos numa ótica de 
aproximação ao nosso cliente pro-
fissional, e uma carteira de marcas 
próprias com produtos fiéis às ne-
cessidades dos nossos clientes e 

da evolução do próprio mercado. 
Toda a nossa organização reflete 
hoje muito trabalho e persistência, 
marcados por ciclos económicos 
nem sempre favoráveis e fatores 
externos imprevisíveis (como a pan-
demia), mas que foram ultrapassa-
dos graças a uma estratégia sempre 
bem definida, à rapidez na tomada 
de decisões e ao profissionalismo 
da nossa equipa. Assim, concluo 
que é um balanço muito positivo, 
continuamos motivados a fazer 
sempre mais e melhor.

É possível encontrar no vosso 
showroom uma grande variedade de 
produtos e equipamentos. quais são 
as grandes áreas de negócio da mo-
mel e que marcas representam?

A Momel iniciou o seu percurso 
com a revenda e distribuição de ar-
tigos de canalização e saneamento. 
Esta área é, até aos dias de hoje, 
a área que maior volume de ven-
das representa na nossa empresa. 
No entanto, ao longo destes anos, 
sentimos necessidade de alargar a 
gama de produtos que oferecemos 
aos nossos clientes. Decidimos 
complementar a nossa oferta com a 
introdução gradual de novas áreas 
de negócio: aquecimento, climati-
zação, sanitários e piscinas. A força 
com que impulsionamos as nossas 
decisões levaram à remodelação 
dos nossos espaços de venda, pro-
porcionando aos nossos clientes 
a possibilidade de fazer uso dos 
nossos showrooms, com o objetivo 
de expor produtos e trazer algum 
toque de modernidade às vendas. 
Atualmente, todas estas áreas são 
geridas autonomamente e dão um 
contributo significativo às vendas, 
dependendo da fase do ano em que 
nos encontramos.

Relativamente às marcas que repre-
sentamos, ter um mercado assente 
em tantas áreas e tão diversificadas, 
torna bastante difícil a tarefa de enu-
merar todas elas. Se, por um lado, 
esta estratégia tem a vantagem de 
não tornar o negócio tão suscetível 
a quebras em mercados especí-
ficos, por outro, obriga a uma ges-
tão muito mais cuidada. Por esse 
motivo, estas áreas são geridas de 
forma complementar, mas ao mes-
mo tempo de forma independente. 
Posso confirmar que damos prefe-

como descreveria a momel e que 
balanço faz da empresa passados 
32 anos?

Na verdade, o negócio teve iní-
cio há mais de 40 anos, na altu-
ra a título individual, e assumiu 
apenas a denominação social 
de Momel no ano de 1990. Não 
refletindo a nossa energia, so-
mos já uma das empresas com 
maior antiguidade no nosso se-
tor. 

Inicialmente, o nosso foco de 
vendas era unicamente a zona 
Norte do país, mas em pouco 
tempo resolvemos expandi-lo 
para as ilhas - Açores e Madei-

ra - e África. Inauguramos a pri-
meira loja em Angola, na cidade 
do Lobito, em 1999, e mais tarde 
em Luanda, onde permanecemos 
até aos dias de hoje. A evolução e 
crescimento favoráveis das ven-
das ao longo dos anos, consisten-
te com a solidez com que sempre 
nos pautámos, fez com que con-
tinuássemos a expansão dos ne-
gócios, apostando numa equipa 
comercial maior e na abertura de 
mais lojas no Norte do país.

Em 2010, demos finalmente um 
passo há muito desejado, com a 
abertura de um espaço comer-
cial na cidade do Porto. Deste 
investimento resultou a aposta 

Entrevista Momel I José Mendes, Gerente da Momel
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ta relação se encontra, para além de 
outras, esta mais-valia.

em que medida a sustentabilidade É 
uma preocupação da momel?

A sustentabilidade é nos dias de 
hoje um tema que gera cada vez 
mais preocupação a todos os ní-
veis, tanto a título pessoal pois cabe 
a cada cidadão a utilização dos nos-
sos recursos naturais com respon-
sabilidade, mas mais ainda a nível 
corporativo que é onde podemos 
efetivamente fazer a diferença por 
representar escalas maiores. Ape-
sar de ser um tema em constante 
desenvolvimento, e de implicar al-
terações significativas nos nossos 
processos, já há alguns anos que é 
uma preocupação para nós. Imple-
mentamos tudo o que são os nor-
mativos legais e as boas práticas: 
reciclagem e reaproveitamento de 
materiais, a distribuição de garrafas 
reutilizáveis, a diminuição/elimina-
ção do uso de papel internamente, 
substituição da frota por veículos 
elétricos, entre outros. O próximo 
grande passo será dado em 2023, 
com a implementação de painéis fo-
tovoltaicos na nossa sede, de forma 
a fazer o reaproveitamento da ener-
gia solar. Como é de conhecimento 
geral, as maiores medidas de apoio 
à sustentabilidade vêm geralmente 
acompanhadas de investimentos 
grandes, como os dois últimos que 
referi. Por esse motivo é compreen-
sível que cada empresa leve o seu 
tempo a conseguir implementar me-
didas de maior escala, mas acredito 
que será cada vez mais uma preo-
cupação de todos os empresários 
e também acredito que há sempre 
alterações nos nossos processos de 
dia-a-dia que podemos fazer, sem 
grandes custos e que efetivamente 
minimizam o desperdício.

Temos a certeza de que as esco-
lhas dos nossos clientes, consciente 
e intuitivamente, seguem o caminho 
da poupança de recursos e venda/

instalação de equipamentos mais 
eficientes, mais económicos e eco-
lógicos. As nossas casas são hoje 
mais isoladas, as nossas torneiras 
são hoje mais economizadoras 
de caudal e todo este trabalho de 
aconselhamento e boas práticas foi 
também promovido por nós distribui-
dores. Somos o canal que exige das 
fábricas e o seu principal incentiva-
dor. Uma empresa que queira estar 
cá no futuro tem de começar hoje a 
trabalhar para que ele seja possível.

quais são atualmente os maiores de-
safios deste setor? como perspetiva 
o futuro da empresa?

Enquanto distribuidor, considero um 
dos maiores desafios deste setor, a 
necessidade de estar sempre a an-
tecipar os ciclos económicos aten-
dendo à volatilidade do mercado da 
construção. A escassez de mão-de-
-obra é outro grande desafio que 
as nossas empresas terão de ultra-
passar. Temos de tornar este setor 
atrativo e adaptado aos mais jovens. 
Por último, encontrar o nosso lugar 
neste paralelo que ainda é a verten-
te prática deste setor e a era digital 
das lojas online e redes sociais. En-
contrar o meio-termo para esta fase 
ainda é complicado.

Em relação ao futuro da Momel, 
vejo-o assente em três pilares fun-
damentais - sustentabilidade, di-
gitalização e inovação e é nesse 
sentido que continuaremos a traba-
lhar, estabelecendo metas assentes 
numa boa estratégia e estimulando 
e motivando a nossa Equipa para as 
alcançar.

Momel, SA
Travessa Momel, 269
4600-216 Amarante
Tel.: 255 410 140
E-mail: geral@momel.pt
Site: www.momel.pt

rência às marcas nacionais e que 
trabalhamos as mais prestigiadas 
de cada setor. Seria injusto men-
cionar apenas algumas quando 
todas elas contribuem de alguma 
forma para o nosso bom funcio-
namento, por isso, recomendo 
que visitem a nossa página na 
Internet ou as nossas lojas para 
as conhecerem.

a empresa disponibiliza ainda uma 
loja online. quais as vantagens 
em ter este serviço, tanto para o 
cliente como para a empresa?

A sociedade está a evoluir no 
sentido das compras “confortá-
veis”, em que com apenas um 
clique, os artigos chegam a casa. 
Isto funciona não apenas para o 
setor das tecnologias, ou vestuá-
rio, mas sim para todos os bens 
de consumo, e a pandemia foi 
um importante catalisador deste 
processo. Nesse sentido, e ape-
sar de já disponibilizarmos uma 
loja online, vamos lançar ainda 
este ano uma nova versão, com 
duas vertentes: uma loja dedica-
da a público na generalidade e 
uma loja dedicada ao cliente pro-
fissional. Qual a vantagem para 
o cliente? Entendemos que as 
maiores são, em primeiro, poder 
a partir de qualquer local enco-
mendar o material que precisa e 
escolher se pretende entrega em 
obra ou levantamento em qual-
quer um dos nossos pontos de 
venda. Em segundo, optando por 

levantamento em loja, evita as filas 
de espera no atendimento.

Do ponto de vista da empresa, a 
primeira grande vantagem é con-
seguir abranger um maior número 
de clientes em consequência do 
alargamento do mercado. Deixa-
mos de estar limitados a espaços 
físicos, ou à zona de atuação da 
nossa equipa comercial. Uma ou-
tra vantagem significativa é a sim-
plificação de processos internos, 
e igualmente importante, é a inte-
ração mais próxima com o cliente 
que já nos acompanha. A evolução 
da sociedade implica a evolução 
das empresas e é nesse sentido 
que procuramos trabalhar diaria-
mente.

que soluções, no que respeita à as-
sistência tÉcnica e pós-venda, dispo-
nibilizam aos vossos clientes?

O mercado apresenta hoje uma 
complexidade multilateral. Para 
dar resposta aos nossos diversos 
canais de vendas temos o nosso 
responsável de qualidade, o nosso 
gabinete técnico e o nosso técnico 
de suporte à página online, a pres-
tar individualmente, e em conjunto, 
apoio e assistência a todos os nos-
sos clientes.

A nossa equipa comercial atende 
o nosso cliente previamente, seja 
na orçamentação, dimensiona-
mento ou fornecimento de docu-
mentação, e mais tarde também 
no pós-venda. Por esse motivo, 
temos o cuidado de dar formação 
à nossa equipa para que melhor 
saiba aconselhar e dar suporte. 
Em casos mais complexos, es-
tamos aptos a deslocar o nosso 
técnico diretamente a prestar o 
auxílio ou acompanhando a assis-
tência da fábrica. Importa, neste 
ponto relembrar a importância e o 
destaque que damos às marcas 
nacionais, com quem trabalhamos 
há tantos anos, sabendo que nes-
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> Zip-Clip - Sistemas de suspensão por cabo de aço I Tecofix 
Eng.º Joselito Pereira, Departamento Técnico da Tecofix

pecificação, possui uma gama de 
produtos inovadores, projetados 
para a maior rapidez e facilidade de 
utilização, que responde a todos os 
requisitos da indústria, AVAC (sus-
pensão AVAC circulares e retangu-
lares, suspensão de radiadores em 
tetos e suspensão ventiloconvec-
tores), eletricidade (suspensão de 
luminárias, caminhos de cabos e 
sistemas de vigilância), mecânica, 
canalização (suspensão de insta-
lações técnicas), empresas de pu-
blicidade (suspensão de placards 
publicitários e sinalética, instalação 
de stands temporários), tetos fal-
sos (suspensão de sistemas acús-
ticos e suspensão de tetos falsos), 
entre outras. 

Tecofix - Técnica de Equipamentos 
e Fixação, SA
Rua Outeiro do Pomar, 765
Zona Industrial Casal do Cego
2415-458 Leiria
Tel.: 244 830 300
E-mail: apoio.cliente@tecofix.pt
Site: www.tecofix.pt

Zip-Clip é um sistema de suspen-
são ajustável por cabo de aço, 
integrado através de um aces-
sório bloqueável. A utilização de 
cabos de aço, associados a um 
respetivo Clip, de acordo com di-
ferentes diâmetros e dimensões, 
permitem ultrapassar determina-
das cargas a serem suspensas 
(de 10Kg a 500Kg), sendo que 
cada 100 m de cabo correspon-
dem a 33 varões roscados, de 3 
metros cada um.

Todos os elementos de suspen-
são Zip-Clip são projetados com 
o foco na qualidade e segurança: 

duas partes: 

• Sistema Rize: cabo de aço for-
necido em bobina, associado ao 
respetivo Zip-Clip, permitindo uma 
ampla gama de aplicações, de 
acordo com as cargas a serem 
suspensas; 

• Sistema com acessórios de 
fixação: cabo de aço com dife-
rentes comprimentos e terminais, 
e um Zip-Clip de acordo com as 
cargas a serem suspensas.

Resumindo as principais vanta-
gens do sistema Zip-Clip, este 
sistema de regulação integrada 
é confortável, de fácil transporte 
e aplicação, possibilita a redução 
na quantidade de acessórios ne-
cessários, a redução de custos de 
mão-de-obra e de vibrações de 
instalação, em relação aos siste-
mas tradicionais de varão roscado 
(o varão roscado absorve 50% das 
vibrações e este sistema de cabos 
absorve 75%), garante o melhor 
desempenho sísmico, a redução 
dos riscos de acidentes no local e 
o aligeiramento das estruturas in-
corporadas nos sistemas.

As suas aplicações são infinitas. 
Sendo um sistema de elevada es-

• O clip é fabricado em liga de zin-
co de elevada qualidade; 

• A cunha de metal sinterizado, 
embebida em óleo, é projetada 
para oferecer a melhor solução de 
bloqueio; 

• A mola de aço inoxidável garan-
te que a cunha bloqueie à primeira; 

• O cabo de aço galvanizado de 
elevada resistência oferece uma 
excelente CMS (Capacidade Máxi-
ma de Segurança). 

O sistema Zip-Clip é dividido em 
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> Weber lança serviço mecanizado weberfloor pump para aplicação de pavimentos 

e o autonivelante para pavimen-
tos industriais weberfloor dur.

O serviço weberfloor pump vem 
reforçar o compromisso da mar-
ca com o desenvolvimento de 
soluções inovadoras para pavi-
mentos, sustentabilidade e se-
gurança, de modo a melhorar a 
saúde humana, o seu bem-estar 
e a reduzir o impacto do setor da 
construção no ambiente.

Saint-Gobain Portugal, S.A.
Rua da Carreira Branca
Zona Industrial de Taboeira
3800-055 Aveiro
Site: www.construir.saint-gobain.pt

A Saint-Gobain Portugal S.A., 
através da marca Weber, passa 
agora a disponibilizar o serviço 
mecanizado de pavimentos we-
berfloor pump destinado ao setor 
da construção, que visa contri-
buir para o conforto e ergonomia 
do aplicador e para a sustentabi-
lidade da indústria. 

As soluções weberfloor pump 
truck e weberfloor pump light 
pautam-se, essencialmente, por 
oferecerem uma economia sig-
nificativa de tempo e custos em 
obra para o aplicador.

O camião weberfloor pump truck 
está disponível para bombagem 
de betonilhas e betão leve, com 

Adicionalmente, está disponível 
um serviço mecanizado de auto-
nivelantes cimentícios e betoni-
lhas fluídas. A solução weberfloor 
pump light oferece uma rentabili-
dade de até 400 m² realizados 
por dia para autonivelantes e 
200 m² para betonilhas fluídas, 
com 60 m de distância máxima 
de bombagem, a 20 m de altu-
ra máxima. Utiliza argamassas 
industriais com marcação CE, já 
conhecidas no mercado, como o 
weberfloor flow, weberfloor flow 
plus e weberfloor fluid para regu-
larização fluída de pavimentos 
interiores, a argamassa autoni-
velante weberfloor radiante para 
pavimentos radiantes, o autoni-
velante decorativo weberfloor for 

uma rentabilidade assegurada de 
800 m² realizados por dia e 160 
m de distância máxima de bom-
bagem, a 20 m de altura máxima. 
Disponibiliza soluções facilmente 
aplicadas para regularização de 
pavimentos, pavimentos radian-
tes e posteriores revestimentos 
com resinas epóxi e PU. Os pro-
dutos entregues são de qualidade 
assegurada e têm marcação CE, 
sendo alvos de testes de controlo 
de qualidade. Reforçando o com-
promisso da Saint-Gobain com 
a sustentabilidade, este serviço 
não utiliza sacos para a entrega 
do produto e possibilita reabaste-
cimentos de areia perto do local 
de obra, diminuindo o CO2 asso-
ciado ao transporte.
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> Nova gama SIkaRoof® i-Cure I Sika

• Permeabilidade ao vapor - deixa a 
base respirar;

• Elevada resistência aos agentes 
atmosféricos comuns;

• Recobrimento do Sikalastic 631 - 
3-4h (a +20 graus);

• Adequados para obra nova ou rea-
bilitação;

• Aplicáveis sobre bases em: metal, 
revestimentos betuminosos, betão, 
pedra, tijolo, entre outros;

• Adequados para coberturas com 
muitos detalhes e geometria com-
plexa, coberturas frias e solares - Si-
kalastic®-641 (~ RAL 9016).

e quais os produtos que compõe este 
novo sistema?

• Sikalastic®-631 - Camada base;

• Sika® Reemat Premium - armadura 
de reforço;

• Sikalastic®-641 - Camada de topo.

Sika Portugal
Rua de Santarém, 113
4400-292 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 776 900
Site: www.sika.pt

É fundamental a escolha de pro-
dutos de qualidade e sustentáveis 
para todas as zonas dos edifícios: 
da cave ao telhado.

A utilização de produtos inadequa-
dos compromete a integridade dos 
nossos edifícios. Na sua escolha, 
devem ser tidas em conta algumas 
características, nomeadamente a 
zona a intervencionar, a base da 
zona a intervencionar, qual o aca-
bamento previsto, a localização 
geográfica do edifício, a expetativa 
de durabilidade prevista…

É nas coberturas que ocorrem al-
guns dos problemas de infiltração 

trando-se no estado líquido ou 
pastoso, cuja aplicação pode ser 
realizada por pincel, rolo, trincha, 
ou projeção.

Estas podem ter diferentes bases 
químicas, mas no caso em que a 
aplicação de um sistema de im-
permeabilização de coberturas 
esteja previsto sobre uma base 
de cobertura considerada plana, 
a escolha de um produto de base 
poliuretano será a opção com 
adequada relação custo/durabili-
dade.

Os sistemas SikaRoof MTC têm 
sido ao longo da última década 
a solução preferencial, e nesse 
sentido, e com foco na Susten-
tabilidade e Inovação, a Sika tem 
agora na sua gama os Sistemas 
SikaRoof® i-Cure, que vêm subs-
tituir os sistemas SikaRoof® MTC.

quais as características dos sis-
temas sikaroof® i-cure?

• Mínimo odor - adequado para 
áreas sensíveis - saúde, ensino;

• Compatível com Sika® Reemat 
Premium;  

• Elevada elasticidade, mesmo a 
baixas temperaturas;

que se manifestam no interior dos 
nossos edifícios.

A Sika dispõe de soluções com 
membranas líquidas e com mem-
branas sintéticas para a imper-
meabilização de coberturas. Estas 
últimas, disponíveis em rolos de 
diferentes larguras, com espessu-
ra constante em toda a sua área, 
e cuja aplicação requer soldadura 
térmica (amiga do ambiente e do 
aplicador).

As membranas líquidas de imper-
meabilização, caracterizam-se por 
serem comercializadas em emba-
lagem plástica ou metálica, encon-
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libertaram as suas agendas em 
prol deste evento, tornando-o as-
sim num convívio memorável que 
definitivamente contribuiu para 
uma maior aproximação e estrei-
tamento de laços entre aqueles 
que escolhem trabalhar com os 
equipamentos, produtos, soluções 
e serviços Macolis.

Entende a Macolis que, mais pró-
ximos, estarão sem dúvida mais 
alinhados e preparados para ir ao 
encontro das necessidades e de-
mandas dos seus clientes e exi-
gências do mercado atual.

Macolis SA (Loja de Leiria)
IC2 (EN1) Rotunda KM 131, Boa Vista 
2420-399 Leiria
Tel.: 244 720 500
E-mail: geral@macolis.pt 
Site: www.macolis.pt

evento>>>

> Macolis reúne uma centena de parceiros em Viseu

O segmento da produção e consu-
mo de energia através de sistemas 
solares fotovoltaicos continua na 
ordem do dia. A crescente procura 
por soluções de climatização sus-
tentável e energeticamente eficien-
tes e o aumento dos preços, aliado 
à preocupação pela segurança 
energética, aceleraram a procura 
por soluções mais eficientes.

Com sede em Leiria, filiais em 
Coimbra e Paris e redes comer-
ciais e de distribuição por todo 

O evento, que decorreu no pas-
sado mês de outubro, iniciou com 
uma vintena de parceiros insta-
ladores locais, numa sessão de 
aprofundamento durante a tarde 
com partilha de know-how e apre-
sentação de soluções e sistemas 
fotovoltaicos disponíveis através 
da Macolis.

Ao final do dia, a Macolis teve o 
enorme prazer de juntar perto de 
uma centena de parceiros insta-
ladores de Viseu e Guarda, que 

o território nacional, a Macolis 
dedica-se ao desenvolvimento e 
distribuição de equipamentos e so-
luções de climatização e eficiência 
energética.

Enquadrado na sua estratégia de 
proximidade ao mercado profissio-
nal, a Macolis deslocou uma equi-
pa a Viseu, onde dedicou algum 
tempo no aprofundar de aspetos 
técnicos das soluções oferecidas 
pela empresa, sob a batuta do seu 
coordenador técnico.
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do centro de logística em Portugal, 
sito em S. João da Talha. O plano 
de expansão da Casa Peixoto a ní-
vel nacional contempla também a 
abertura de uma nova loja na zona 
oriental de Lisboa, projeto atual-
mente em desenvolvimento.

A Casa Peixoto apresenta, nes-
ta nova loja no Porto, produtos e 
ambientes únicos na área de Co-
zinhas, Casas de Banho, Clima-
tização, Iluminação, entre outros. 
Numa visita ao showroom condu-
zida pelos responsáveis de loja, 
destacou-se ainda a clara aposta 
num serviço altamente personali-
zado, a experiência e o know-how 
especializado da equipa de vendas 
como fatores decisivos para a me-
lhor orientação do cliente particular 
ou profissional, facilitando o seu 
processo de tomada de decisão. 
A loja destaca-se também pela 
sua oferta abrangente de materiais 
inovadores e artigos de decoração, 
dispostos em dezenas de ambien-
tes distintos. O principal objetivo 
desta galeria dos melhores ma-
teriais passa por dar resposta às 
necessidades tanto do público em 
geral, como dos profissionais do 
setor da fileira da construção, en-
tre os quais arquitetos, designers, 
aplicadores, empreiteiros, donos 
de obra, etc. 

Houve ainda oportunidade para co-
nhecer a Academia Casa Peixoto, 
que materializa a forte aposta da 
Casa Peixoto na área da Forma-
ção. Soraia Gonçalves, Respon-
sável da Academia de Formação, 
reforçou a importância do desen-
volvimento integrado de compe-
tências, que permita desenvolver 
bons níveis de autoconfiança e efi-
cácia, proporcionando aos quase 
300 colaboradores de toda a em-
presa, ferramentas para lidar com 
os desafios do dia-a-dia, criando 
bons ambientes de trabalho, ne-
cessários para a produtividade das 
empresas.

Para uma melhor experiência de 
loja e utilização de produtos, no 
showroom Casa Peixoto foi servi-
do um menu de degustação sob 
a coordenação do Chef Lestuzzi 
Enrico.

Casa Peixoto (Loja do Porto)
Est. da Circunvalação, 5579, Paranhos
4350-145 Porto
Tel.: 258 359 800 
Site: www.casapeixoto.pt

evento>>>

> Nova Casa Peixoto Porto I A loja pensada como uma galeria de arte

A Casa Peixoto, empresa nacional 
de comércio e distribuição de Ma-
teriais de Construção e Bricolage, 
Lar & Jardim, apresentou em Ou-
tubro a sua maior e mais recente 
loja, situada no Porto, na estrada 
da Circunvalação, com um concei-
to inédito de exposição de Casas 
de Banho, Cozinhas & Roupeiros, 
entre outros.

A Casa Peixoto no Porto é a pri-
meira loja da marca a apresen-
tar este conceito inovador de 
showroom e ambientes - uma 
verdadeira galeria de arte! Com 
uma área comercial superior a 8 
mil metros quadrados, a loja re-
presenta o maior desafio da mar-
ca desde a abertura da loja Casa 

rias especiais como as realizadas 
em colaboração com as marcas 
Amorim Cork, Versace (Cerâmica), 
Armani (Cerâmica), Argenta, Love 
Ceramic Tiles, Margres Ceramic Ti-
les, Vista Alegre, Bordallo Pinheiro, 
EGLO, Castelbel, Roca, Sanitana, 
Sanindusa, Bosch, Einhell, Grohe, 
Bruma, CIN, DYRUP, Finsa, Fassa 
Bortolo, Daikin, Baxi, Delba, entre 
muitas outras. 

Luciano Peixoto, administrador da 
Casa Peixoto, destacou a estraté-
gia de expansão das lojas físicas 
da Casa Peixoto a nível nacional 
e o investimento realizado desde 
o último ano de aproximadamente 
10 milhões de euros, que abrangeu 
ainda a loja em Aveiro e um segun-

Peixoto PRO em 2021, localizada 
em Aveiro. O espaço foi projetado 
para proporcionar uma nova expe-
riência ao consumidor e destaca-
-se como um local de referência 
na apresentação das últimas ten-
dências e tecnologias de materiais 
de construção e decoração. Neste 
showroom cheio de design para 
cada gosto, para cada carteira, 
são apresentados milhares de pro-
dutos expostos em áreas amplas, 
nas quais se destacam marcas 
nacionais premium, entre muitas 
outras marcas selecionadas pela 
qualidade, matérias-primas e pro-
dução, seguindo os mais impor-
tantes critérios de sustentabilidade. 
Acompanham também o ambiente 
e estilo da loja, algumas parce-
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materiais/equipamentos  >>>

> Novo Programa de cálculo ONDULINE® I Onduline

A Onduline® acaba de lançar o 
novo programa de cálculo ON-
DULINE®, que permitirá de uma 
forma simples, rápida e intuitiva 
obter uma estimativa de quan-
tidades e valores (indicativos), 
quer para o sistema de subte-
lha Onduline®, quer para o sis-
tema de painel de isolamento 
térmico Ondutherm. 

compõem o sistema, de forma a 
ficar mais esclarecido. 

Por outro lado, para o caso de 
necessitar de apoio técnico da 
Onduline ou de esclarecer qual-
quer dúvida relativa à estimativa, 
saberá de imediato qual o técnico 
da Onduline que poderá contatar. 
Todas as estimativas efetuadas fi-

Desta forma, em poucas eta-
pas e colocando alguns dados 
da sua cobertura, obterá uma 
listagem de todos os compo-
nentes que necessitará para 
executar um trabalho da for-
ma mais correta, considerando 
todos os acessórios indispen-
sáveis. Essa listagem inclui fo-
tos de todos os materiais que 

carão registadas na sua área pes-
soal, para que possa ter acesso 
às mesmas em qualquer altura. 

Este aplicativo está disponível na 
página web da Onduline (www.
onduline.pt), bastando apenas 
efetuar um registo simples, que 
lhe dará acesso a todas as fun-
cionalidades do programa. Com 
o documento resultante, bastará 
dirigir-se à rede de distribuido-
res Onduline para a aquisição 
dos materiais. Também na fase 
de aplicação do sistema de Sub-
telha e/ou do Painel Ondutherm, 
recomenda-se que não deixe de 
contactar a equipa da Onduline, 
garantindo uma informação mais 
completa, diminuindo os riscos de 
erros de instalação.

Onduline - Materiais de Construção, SA
Rua das Lages, 524
410-272 Canelas, Vila Nova de Gaia
Tel.: 227 151 230 
E-mail: info@onduline.pt 
Site: www.onduline.pt
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materiais/equipamentos  >>>

Cement Line, já em constru-
ção na fábrica do Outão (ampla 
descarbonização e aumento da 
eficiência energética nas instala-
ções/equipamentos e do uso de 
combustíveis alternativos) e Low 
Carbon Clinker (redução da in-
tensidade carbónica do clínquer, 
de cimento com menos clínquer 
e de betões com menos cimen-
to), mas também pela utilização 
preferencial de transporte marí-
timo e ferroviário na circulação 
de mercadorias/combustíveis, e 
pela otimização da logística de 
distribuição com recurso a plata-
formas digitais.

A resposta às alterações climáti-
cas globais passa pela diminui-
ção da intensidade carbónica da 
produção de cimento, betão e 
demais materiais de construção, 
pelo aumento da economia cir-
cular, pela melhoria da eficiência 
energética e pela promoção da 
biodiversidade, desafios que a 
SECIL irá cumprir com continua-
da criação de valor económico 
num contexto de globalização.

Secil
Av. Eng. Duarte Pacheco, 19, 7º
1070-100 Lisboa
Tel.: 217 927 100
Site: www.secil-group.com
www.secil.pt

> BETÃO VERDI ZERO - mais um grande passo da secil no rumo à descarbonização   
Secil

Atingir a neutralidade carbónica 
em 2050 é um compromisso da 
indústria cimenteira que a SECIL 
tem na sua estratégia. A descar-
bonização do setor é fundamen-
tal e é nesse sentido que surge o 
primeiro betão neutro em carbo-
no do País, o Betão Verdi Zero.

Com este novo produto, a SECIL 
está a dar um grande passo na 
construção de um futuro mais 
verde, com edifícios e infraes-
truturas mais duradouros e com 
menor impacto no meio ambien-
te, assumindo o compromisso 
de reduzir as emissões de CO2 

associadas à cadeia de valor, 
desenvolvendo um conjunto de 
projetos que incidem sobre o 
produto, a operação e o trans-
porte.

O Betão Verdi Zero é um betão 
com menor intensidade carbóni-
ca, sendo uma inovação SECIL 
ao nível do desenvolvimento de 
produto que, mantendo exata-
mente as mesmas característi-
cas de resistência e durabilida-
de do betão tradicional, utiliza 
matérias-primas que promovem 
a economia circular, através de 
incorporação de resíduos reci-
clados, o que pressupõe uma 
menor utilização de recursos 
naturais.

Para além disto, ele é certificado 

te ao nível da informação sobre 
o impacto do CO2 nos materiais 
de construção, tendo vindo a 
existir uma maior procura por 
produtos e serviços sustentá-
veis, comprovando a tendência 
de construção dos Green Buil-
dings e respetivas certificações 
ambientais - BREEAM e LEED. 
Neste sentido, o Betão Verdi 
Zero está apto a responder a es-
tas novas necessidades, numa 
sociedade que procura, cada 
vez mais, produtos com menor 
impacto ambiental possível.

A SECIL está comprometida em 
acompanhar as tendências e di-
retrizes internacionais na área 
da sustentabilidade, procurando 
compatibilizar o seu desempe-
nho com o respeito ambiental e 
a cidadania responsável e para 
isso integra a sustentabilidade 
em todos os níveis de gestão e 
processos produtivos. Há duas 
décadas que investe em prote-
ção ambiental, esforço este que 
está a ser acelerado nos últimos 
anos, em função dos objetivos 
de descarbonização resultantes 
do Acordo de Paris e dos rotei-
ros para a descarbonização da 
indústria cimenteira mundial, eu-
ropeia e nacional.

O impacto das atividades da 
SECIL irá ser minimizado, não 
só através dos projetos Clean 

como um produto CarbonNeu-
tral© de acordo com o Carbon-
Neutral Protocol pela Climate 
Impact Partners, sendo este o 
framework líder para a neutrali-
dade do carbono. Assim, todas 
as emissões remanescentes 
serão compensadas através de 
projetos de redução de emis-
sões externas, garantindo que, 
por cada tonelada de CO2 emiti-
da pelo Betão Verdi Zero, exista 
uma tonelada a menos na at-
mosfera. Neste sentido, a SECIL 
está a apoiar projetos nas áreas 
da florestação, energia eólica e 
aquecimento solar de água, sen-
do uma forma de reduzir a pega-
da carbónica, contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável 
das comunidades locais.

O betão é um dos produtos es-
senciais à nossa sociedade e as 
suas propriedades fazem com 
que seja um material de cons-
trução único, sendo o primeiro 
produto manufaturado mais uti-
lizado no mundo. No entanto, 
é importante também sublinhar 
que o betão é o produto de cons-
trução estrutural com menor pe-
gada ambiental ao longo de todo 
o ciclo de vida, algo que nem 
sempre os consumidores têm 
presente.

Atualmente, o mercado está, 
cada vez mais sensível e exigen-
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materiais/equipamentos>>>

> Nova gama tintas I Beissier

qualidade e compromisso na nova 
gama de pinturas de interior

Beissier lança no mercado um 
nova gama de tintas de interior 
centrada no profissional que man-
tem a qualidade, a garantia e ver-
satilidade dos produtos Beissier 
desde o respeito com o planeta, 
as pessoas e toda a sua envol-
vência. Foram criadas novas fór-
mulas para uma nova gama mais 
amiga do meio ambiente.

comprometidos com o meio am-
biente

O firme compromisso da Beis-
sier com o meio ambiente tem 
como objetivo minimizar a con-
taminação nos seus processos e 
reduzir progressivamente a sua 
impressão no meio ambiente. E, 
por isso, foi lançada uma nova 
linha de tintas com certificação 
europeia Ecolabel, garantindo 
assim que todas as embalagens 
são fabricadas a partir de plásti-
co reciclado.

Uma gama de pinturas ecológi-
cas decorativas que garanta não 
só a durabilidade e resistência 

do producto, mas que também 
possa cuidar do meio ambiente, 
do profissional e dos clientes.

na nova gama destacam-se:

fórmulas melhoradas
A equipe de I+D trabalhou du-
rante meses para desenvolver 
novas fórmulas que se ajustem 
ao mercado, com grande capaci-
dade de cobertura e rendimento, 
sempre desde a perspetiva de 
máxima qualidade da Beissier.

productos responsáveis
Uma gama de productos res-
ponsável, fabricada mediante 
processos que respeitem o meio 
ambiente e as pessoas.

para o profissional
Dirigidos ao profissional, para 
conseguir os melhores resulta-
dos, no menor tempo possível e 
com acabamentos de alta quali-
dade.

novo desenho
Um novo desenho, mais moderno 
e atrativo, para uma nova gama 

actual e adaptada às pretensões 
do pintor profissional.

garantía ecológica
Beissier mantem um compromis-
so firme com o meio ambiente, 
com o objetivo presente e futuro 
de minimizar a contaminação nos 
seus processos e reduzir progres-
sivamente a sua impressão meio 
ambiental.

embalagem sustentável
Como parte do esforço e compro-
misso da Beissier na redução da 
contaminação e exploração de 
recursos naturais, as novas em-
balagens são compostas por pelo 
menos 85% de material reciclado.

Dep. Portugal zona norte e centro:
Pedro Silva
Telm.: 919 942 866
E-mail: p.silva@beissier.es 

Dep. Lisboa e zona sul: 
Paulo Franco
Telm.: 916 886 469 
E-mail: p.franco@beissier.es 
Site: www.beissier.es
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> Cola e veda híbrido universal - MAPEFLEX MS 45 I Mapei

MAPEFLEX MS 45 é cola 
e veda híbrido universal, 
compatível também com 
suportes húmidos.

Com MAPEFLEX MS 45 
podem colar e vedar-se os 
materiais de construção 
mais comuns, em super-
fícies secas e molhadas, 
mesmo nas condições mais 
adversas. Flexível, pintável 
e rápido, MAPEFLEX MS 
45 está disponível nas co-
res branco, cinzento claro, 
cinzento escuro, bege, cas-
tanho e preto.

vantagens

• Elevado efeito “ventosa” inicial para 
a colagem na vertical ou no teto.

• Elevada elasticidade para vedar 
juntas e fissuras em pavimentos e 
paredes.

• Compatível com suportes húmidos 
durante a aplicação.

• Pintável após endurecimento.

• Excelente resistência ao envelheci-
mento.

• Sem solventes, inodoro e com emis-
são muito baixa de VOC.

dados tÉcnicos

• Movimento em exercício: 20%.

• Módulo elástico aos 100% de alonga-
mento: 0,66 N/mm².

• Dureza Shore A: 43.

• Trabalhabilidade: 35’ (+23°C, 50% 
H.R.).

• EMICODE: EC1 Plus - baixíssima 
emissão.

• Certificação: Certificado para o con-
tacto com água potável.

• Consumo: 3,0 metros lineares por car-
tucho de 300 ml (secção 10x10 mm).

• Embalagem: cartuchos de 300 ml, sal-
sichões de 600 ml.
 

Lusomapei, SA
Business Parque Tejo XXI EN 1, Km 29
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel.: 263 860 360
E-mail: info@mapei.pt
Site: www.mapei.pt

> Nova gama de design, a Infinity - G1 Edition I Teka

A Teka apresenta uma linha de 
eletrodomésticos da gama Infini-
ty Design: a Infinity | G1 Edition, 
com o qual vem reforçar o design 
como um dos pilares da marca.

Com esta gama, a Teka cria um 
novo marco, desenvolvendo no-
vas linhas com parceiros estra-
tégicos. Desta vez coube ao es-
túdio de design italiano Italdesign 
Giugiaro desenvolver a linha em 
colaboração com a Teka. A Ital-
design é conhecida por ter ins-
pirado, desenvolvido e fabricado 
soluções inovadoras a nível mun-
dial.

Depois de mergulhar no mundo 
do design, a Teka traz à luz o seu 
mais recente projeto: uma linha 
inédita, onde cada produto foi 
pensado para ser único. A Infinity 
| G1 Edition é o retrato mais claro 
do que o design significa para a 
Teka.

É uma edição especial inspirada 
nas mais recentes tendências da 
joalharia, de automóveis exclusi-
vos e desenvolvida com a tecno-
logia de ponta usada em produtos 
premium. Com acabamento em 
preto mate e detalhes em cor de 
cobre, esta linha tem característi-

cas tecnológicas que atendem 
ao compromisso da Teka em 
fabricar produtos não apenas 
esteticamente vanguardistas, 
mas também precisos e de fá-
cil utilização.

A gama Infinity | G1 Edition 
é composta por vários ele-
trodomésticos essenciais a 
qualquer cozinha: placa a gás 
Gas on Glass com tecnologia 
de autoignição, placa de indu-
ção com 3 funções diretas de 
cozinhado, forno pirolítico de 
última geração com função 
especial de Pizza, chaminé 
vertical com sistema FreshAir 
que permite assegurar a reno-
vação de ar eliminando cheiros 
e mantendo o ambiente fresco, 
forno compacto multifunções 
com SurroundTemp que ga-
rante uma melhor distribuição 
do calor e um microondas de 
integração de base cerâmica.

Teka Portugal, SA
Sede e unidade industrial
Estrada da Mota, Apartado 533
3834-909 Ílhavo
Tel.: 234 329 500
Site: www.teka.com
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> SLIM CUTTER PLUS para um fácil e rápido corte de grande formato I Rubi

A Marca RUBI passa por um 
processo contínuo de inova-
ção e melhoria, sempre em 
consonância com as novas 
tendências de mercado. 
Uma das gamas mais impor-
tantes dos últimos anos é a 
linha SLAB SYSTEM e, nes-
ta ocasião, o cortador ma-
nual SLIM CUTTER evoluiu 
para o design do novo SLIM 
CUTTER PLUS.

A ferramenta SLIM CUTTER 
PLUS garante um corte per-
feito, rápido e fácil para azu-
lejos de grande formato, e 
caracteriza-se por uma me-
lhoria na ergonomia do carro 
marcador e no alicate sepa-
rador. O seu carro marcador 
guiado e mais ergonómico, 
juntamente com a incorpo-
ração da terceira ventosa, 
tornam o trabalho mais con-
fortável e preciso.

Além disso, este cortador 
evoluído tem um compri-
mento de guia mais longo, 
tornando-o o mais longo do 
mercado. Por esta razão, é a 
ferramenta ideal para cortar 
azulejos de grande formato 
até 360 cm.

O SLIM CUTTER PLUS foi 

concebido para espessuras 
até 10 mm graças à sua fun-
ção de disjuntor, o que faci-
lita a separação de azulejos 
mais espessos. Consiste 
num sistema de rutura ajus-
tável adaptável a diferentes 
larguras para evitar a fissura 
de peças finas.

Inovação, excelência e quali-
dade do produto são os três 
principais pilares dos produ-
tos Rubi. Com estas qualida-
des em mente, juntamente 
com os seus serviços de for-
mação e serviço pós-venda, 
a empresa está empenhada 
em manter os instaladores 
profissionais de azulejos no 
centro da sua estratégia, 
fornecendo soluções adap-
tadas ao seu trabalho diário 
profissional.

Rubi Portugal, Lda
Ribeira de Eiras, S/N
Armazém B
3020-324 Coimbra
Tel.: 239 492 430
E-mail: rubiportugal@rubi.com
Site: www.rubi.com/pt 

>

>

SGG COOL-LITE® XTREME 61/29 E 61/29 II I Saint Gobain Glass Portugal

sgg cool-lite® Xtreme 61/29 e 
61/29 ii

Apresentam-se como a nova geração de 
capas de controlo solar extremamente se-
letivas.

Com COOL-LITE® XTREME 61/29 e 61/29 
II os projetos beneficiarão da última inova-
ção de vidros com capas de controlo solar 
de alta prestação. O lançamento deste vi-
dro tem vindo a ser preparado pela Saint-
-Gobain Glass com o objetivo de oferecer a 
nível mundial capas com grande seletivida-
de e de uma extraordinária estética.

estÉtica neutra - O COOL-LITE® XTRE-
ME 61/29 e 61/29 II responde às tendên-
cias arquitetónicas atuais que procuram 
neutralidade, transparência e baixa refle-
xão.

A neutralidade é o que distingue este vidro. 
A baixa reflexão e a aparência externa em 
tons neutros, juntamente com a elevada 
seletividade, criam uma excelente combi-
nação entre a funcionalidade e a estética.

eficiência energÉtica - Com uma seletivi-
dade (S > 2.1) o COOL-LITE® XTREME 
61/19 e 61/19 II, contribui para a redução 

dos custos de energia, diminuindo a neces-
sidade de utilização de luz artificial, aqueci-
mento e do arrefecimento. 

Comportando uma estética neutra e baixa 
reflexão, este produto é especialmente de-
senvolvido para fachadas totalmente envi-
draçadas, onde combina a harmonia com 
a eficiência energética.

conforto interior - Graças à sua neu-
tralidade, combinada com o isolamento 
interior, é uma excelente proteção solar 
durante todo o ano. O COOL-LITE® XTRE-
ME 61/29 e 61/29 II permitem um ambiente 
interior luminoso e agradável.

transformação - Com o objetivo de al-
cançar as suas prestações, o COOL-LITE® 
XTREME 61/29 deve ser temperado - 
compatível com o teste de imersão térmica 
(aplicável apenas ao COOL-LITE® XTRE-
ME 61/29 II).

Saint Gobain Glass Portugal 
Site: 
https://pt.saint-gobain-building-glass.com/pt-pt
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A Extrusal acaba de lançar a mais recen-
te atualização do seu sistema de correr 
B.095LV para janelas e sacadas de grandes 
envidraçados: a solução de canto.

O B.095LV é o sistema Extrusal caracteriza-
do pela vista reduzida do perfil central de 30 
mm, que privilegia a iluminação natural dos 
espaços.

Esta nova tipologia de abertura vem reforçar 
a ideologia do B.095LV, as vistas desimpedi-
das, a qual permite a construção de envidra-
çados com aproximadamente 36 metros e 
com uma abertura total de cerca 24 metros, 
2/3 da extensão da janela. Uma solução 
ideal tanto para o mercado residencial como 
para o setor dos serviços. A segurança do 
sistema é garantida pelo fecho multiponto 
introduzido na união das folhas a 90º.

A estética do sistema é reforçada ainda pela 
linha de acessórios URBAN.

Extrusal, SA
Rua do Sacobão - Aradas
3810-454 Aveiro
Tel.: 234 378 900
E-mail: info@extrusal.pt
Site: www.extrusal.pt

materiais/equipamentos>>>

> Solução de canto do sistema de correr B.095 Light View I Extrusal

> TERMISOBEL®, uma aposta ganha I Artebel

Um ano após o lançamento do 
novo bloco térmico TERMISO-
BEL®, chega o momento de 
analisar o impacto que o produ-
to provocou no mercado e fazer 
um balanço do mesmo.

máxima conjunta de várias com-
petências físicas se exige. Conju-
gado com outros materiais subsi-
diários de isolamento, este bloco 
é a alternativa ideal às soluções 
de parede tradicional dupla.

Com o TERMISOBEL®, a Artebel 
oferece ao mercado um produto 
com características diferenciado-
ras, nomeadamente: um elevado 
isolamento e inércia térmica, uma 
resistência corta-fogo superior e 
um excelente isolamento acústi-
co para panos exteriores, sempre 
com a garantia de robustez e re-
sistência mecânica. 

Os blocos acessórios (bloco topo 
liso, 1/3 de bloco e meios blocos) 
e o encaixe reversível garantem 
mais rapidez e simplicidade de 
aplicação em obra, permitindo 
alcançar uma elevada rentabilida-
de, que a escassa mão-de-obra 
do nosso mercado atual exige.

Estas competências melhoradas 
têm levado a que prescritores em 
todo o país reconheçam as van-
tagens de utilização do TERMI-
SOBEL®, tornando-o numa mais-
-valia em qualquer tipo de obra 
e uma das principais apostas do 
mercado de habitação, com o 
maior peso a recair nas habita-

O TERMISOBEL® é um blo-
co alveolado, produzido em 
betão leve de agregados de 
argila expandida, destinado à 
execução de paredes exterio-
res simples, onde a exigência 

ções multifamiliares e edifícios de 
elevada cércea.

A empresa continua a dispor da 
caixa de argamassar, um acessó-
rio próprio de aplicação de arga-
massa disponibilizado pela Arte-
bel®, bem conhecido por quem usa 
os produtos, e que garante não 
só uma redução significativa das 
pontes térmicas, como aumenta 
a produtividade em obra, graças 
à redução do consumo exagerado 
de argamassa.

Mais de meio milhão de blocos 
vendidos, direcionados para o for-
necimento de mais de uma cente-
na de edifícios num ano, permite à 
empresa concluir que as expecta-
tivas criadas relativamente a este 
bloco não foram um acaso sem 
fundamento. 

O TERMISOBEL® revelou-se uma 
aposta vencedora, com prescri-
ções em projetos de interesse pú-
blico e privado.

Artebel - Artefactos de Betão, SA
Rua das Achadas Largas, 20
3105-219 Meirinhas
Tel.: 236 949 180
E-mail: comercial@artebel.pt
Site: www.artebel.pt
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materiais/equipamentos>>>

> LAGUNA: Uma forma icónica com simplicidade intemporal I Jaquar

Laguna - um design intemporal e 
clássico que reduz formas familiares 
a uma silhueta  simples e perfeita-
mente estilizada que transcende a 
moda. E, no entanto, é uma coleção 
holística com todas as oportunidades 
de personalização e expressão indi-
vidual.

Uma forma icónica com simplicida-
de e com grande versatilidade no 
material, forma, cor e combinações. 
A visão geral por trás de Laguna era 
projetar, para um público global, uma 
coleção que apresentasse um estilo 
neutro e intemporal.

Laguna sustenta-se nos pilares da 
simplicidade, durabilidade, neutra-
lidade, sustentabilidade e modula-
ridade.

simplicidade
Formas simplificadas, cores quen-
tes e excelente material. Uma am-
pla gama de combinações, unindo 
um design minimalista com funcio-
nalidade direta. Resultado de ex-
tensas discussões entre a Jaquar 
e os designers.

durabilidade
Excelência na produção que cons-
trói um mercado global, e a Jaquar 
é conhecida mundialmente por isso!

• 7 Fábricas de última geração, 
espalhadas por 329.000 m².

• Mais de 125.000 torneiras pro-
duzidas por dia.

• Mais de 4.000.000 casas de ba-
nho entregues todos os anos.

• Presente em mais de 70 países 
na Europa, Médio Oriente, Ásia-
-Pacífico, África e Sul da Ásia.

•  Uma força de trabalho dedicada 
de mais de 10.000 pessoas.

neutralidade
A visão geral da Jaquar em relação 
à Laguna era projetar, para um pú-
blico global, uma coleção que apre-
sentasse um estilo neutro e intem-
poral - para garantir a durabilidade 
estética e oferecer uma longa vida 
útil ao produto.

sustentabilidade
Uma seleção de sugestões de pa-
letas de cores para casas de banho 
com base nos produtos da coleção 
Laguna.

Existem 4 conjuntos de humores 
para Laguna: Urban Oasis, Color 
Charisma, Luxury Allure, Wood Ha-
ven:

• Urban Oasis tem tudo a ver 
com simplicidade, elegância e 
sofisticação de ponta. Uma ilha 
de tranquilidade que se destaca 
da azáfama, da pulsação e da 
velocidade da cidade.

A fina mistura de materiais e a 
paleta de cores neutras desta 
gama correspondem facilmente 
a conceitos de estética sóbria, 
seja em casas de banho priva-
das ou públicas.

• Color Charisma traz uma brisa 
fresca de estilo mediterrâneo 
para a casa de banho. A clare-
za do design combinada com 
uma seleção de cores subtis 
define um visual jovem, fresco e 
moderno, adequado tanto para 
uso privado quanto para hotéis 
boutique.

• Luxury Allure reúne texturas 
finas e os prazeres táteis de 
materiais de qualidade. Simpli-
cidade através dos melhores 

materiais combinados com de-
sign minimalista. Luxury Allure 
tem tudo a ver com o apelo de 
texturas finas, a sensibilidade do 
toque e o prazer de desfrutar de 
alta qualidade.

• Wood Haven cria harmonia 
através de combinações naturais 
de materiais. A beleza da nature-
za, a madeira, as montanhas, o 
ar livre. Wood Haven define um 
estilo puro e cria harmonia. Um 
personagem de design que com-
bina perfeitamente com resorts e 
spas.

modularidade
As torneiras Laguna estão dispo-
níveis em 8 opções de cores com 
tonalidades simples e duplas. Pode 
escolher a forma que desejar, pois 
permite flexibilidade e variedade de 
uso.

Os elegantes produtos Laguna es-
tão disponíveis numa gama de tor-
neiras, cerâmicas, wellness e cabi-
nes de duche.

Jaquar World
Avenida das Escolas, 2
2685-243 Portela de Sacavém
Tel.: 218 446 598
E mail: comercial@jaquarportugal.pt
Site: www.jaquarportugal.pt 
www.jaquar.com
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