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Entrevista I Bruno Carreira, Administrador da Macolis

“Os nossos showrooms em Leiria e Coimbra expõem diversos
equipamentos na área de ar
condicionado, bombas de calor, painéis solares térmicos e
fotovoltaicos, caldeiras, equipamentos a biomassa e soluções
sanitárias.” (pág.4)
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José de Matos,
Coordenador

A atividade da construção,
não obstante não ter sido
obrigada a parar, sofreu alguns impactos negativos
com a pandemia, mas que
não puseram em causa, felizmente, a dinâmica que o
mercado continua a registar.

fenómeno temporário, os
preços das matérias-primas e dos trânsitos internacionais de mercadorias
começaram a dar sinais de
recuo nos últimos dois meses, até ao surgimento da
atual crise energética.

De uma forma mais ou menos esperada, devido às
perturbações ocorridas na
produção e na logística mundiais, assistimos também a
um escalar de preços dos
materiais de construção ao
longo do primeiro semestre
deste ano, que, todavia, no
caso dos metais exorbitou e
chegou mesmo a rondar os
70%. Anunciado como um

É este recente cenário que
nos deve preocupar, não
só porque adiciona uma
nova parcela à subida de
preços dos materiais e aumenta os custos dos trabalhos de construção, como
ainda ameaça prolongar
no tempo esta situação e
agravar os fenómenos de
quebras nos fornecimentos.

>

Os “bolsos” dos cidadãos e das
empresas têm fundo e o aumento muito significativo e duradouro
dos custos da construção, que
acresce à tendência imparável de
subida do custo de mão-de-obra,
poderá ameaçar a rentabilidade
dos empreendimentos e a saúde
financeira das empresas de construção.
Se entretanto a situação não estabilizar, as paragens de obras ou
o simples adiamento no arranque
de projetos poderão multiplicar-se, resultando num abrandamento significativo da procura dirigida
ao setor já no próximo ano.
Os próprios investimentos do
PRR poderão ser prejudicados …

>
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Dados da Construção (Fonte: INE)
Produção na construção cresceu 2,6%
agosto de 2021

Taxa de juro desceu para 0,785%
setembro de 2021

O Índice de Produção na Construção aumentou 2,6% em agosto, em
termos homólogos, desacelerando 1,6 pontos percentuais (p.p.) face
ao observado no mês anterior. O emprego e as remunerações apresentaram variações homólogas de 1,6% e 5,8% (2,0% e 5,6% em julho),
respetivamente.

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi 0,785% em setembro (0,792% no mês anterior). Nos contratos
celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 0,689%
em agosto para 0,702% em setembro. No mês em análise, o capital
médio em dívida aumentou 219 euros, fixando-se em 57 334 euros. A
prestação média subiu 1 euro, para 237 euros.

Índice de Produção na Construção
(2015=100) Total e Segmentos

Taxas de Juro implícitas no Crédito à Habitação
por Período de Celebração dos Contratos
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> entrevista
Bruno Carreira, Administrador da Macolis

Presente no mercado há mais de
30 anos, como tem sido a evolução
da Macolis e que balanço faz da
sua atividade?
A Macolis tem na sua origem
uma loja de ferragens que vendia um pouco de tudo incluindo
materiais de construção. Mais
tarde, e numa dinâmica de evolução, estendeu a sua atividade
à comercialização de sanitários,
canalização e aquecimento.
No final da década de 90, num
processo de reorganização empresarial dos negócios, especia4

liza-se na área da climatização e
canalização. Foram feitos investimentos em novas instalações
mais modernas e mais adaptadas
ao sector com forte aposta nas soluções técnicas, investimentos em
recursos humanos tecnicamente
preparados e formação dos instaladores para uma melhoria das soluções apresentadas ao mercado.
Pouco tempo depois, a Macolis
avança com a projeção dos seus
negócios a norte com a abertura
de uma filial em Coimbra e continuamente a investir no apoio técnico aos seus clientes e organiza-

ção geral de forma a criar parcerias
fortes e duradouras.
Em 2013 é tomada a decisão de
avançar para um projeto internacional com a abertura de uma empresa em Paris-França, que nos
dias de hoje tem os seus negócios
equilibrados e com uma posição
consolidada.
No mercado português, a Macolis
apresenta uma posição consolidada e com notoriedade no mercado
da climatização e canalização. Nos
últimos anos tem existido também

Os nossos showrooms em Leiria e Coimbra expõem diversos
equipamentos na área de ar
condicionado, bombas de calor,
painéis solares térmicos e fotovoltaicos, caldeiras, equipamentos a
biomassa e soluções sanitárias.
Principalmente as equipas de
atendimento estão devidamente
capacitadas para prestar todas
as informações relativas à nossa
área de negócios, independentemente deste atendimento ser feito
ao cliente profissional ou ao cliente
particular.
Como

estão a lidar com os novos

desafios da sustentabilidade e da
economia circular?

Desde há alguns anos que temos
feito uma forte e constante aposta
na procura de soluções sustentáveis. As nossas instalações de
Leiria e Coimbra foram equipadas
com diversos, inovadores e eficientes equipamentos de climatização e produção de eletricidade,
numa clara demonstração da nossa cultura sustentável e capacidade de prestar todo o tipo de informações e apoio nestas áreas.

disponibilizamos. Esta ferramenta foi
potenciada com a pandemia, uma
vez que os clientes tiveram necessidade de, cada vez mais, utilizar as
ferramentas que os seus parceiros
de negócios disponibilizam à distância. Neste aspeto, a estrutura da Macolis revelou estar já preparada para
este tipo de operações à distância
e tem ganho uma grande dinâmica,
sendo que a tendência de futuro será
manter e continuar a reforçar esta
oferta.
Em todo o caso, não esquecemos a
disponibilidade nos canais de atendimento e apoio ao cliente mais tradicionais, uma vez que neste mercado
da construção nem sempre existem
condições de poder realizar operações à distância e, nesse sentido,
temos também preocupação organizacional para que as nossas equipas
técnicas, comerciais e operacionais
estejam disponíveis para atender ao
cliente.
Consideramos que no futuro estas
soluções híbridas de atenção ao
cliente serão o caminho a seguir.
Quais as metas a atingir nos próximos
anos para que haja um crescimento

De que forma as novas tecnologias

sustentável da empresa?

no apoio às vendas possibilitam uma
melhor experiência de compra dos
clientes?

uma forte aposta nos equipamentos
direcionados às energias renováveis
e eficientes, onde apresenta uma
gama de soluções completas sempre
com uma forte aposta no apoio técnico, acompanhamento e formação
aos seus parceiros de negócio.
A estratégia comercial assenta na
proximidade e serviço ao cliente com
presença de assistentes comerciais
desde o Porto a Lisboa e com uma
forte capacidade logística.
Neste sentido, consideramos que o
percurso tem sido bastante interes-

sante e positivo, mas principalmente desafiante para a administração
e toda a equipa de colaboradores,
sempre atenta e em acompanhamento das constantes evoluções
do mercado, tendo como principal
foco o servir bem os seus parceiros de negócios, elevando ao máximo os níveis de satisfação.
É

A Macolis sempre atribuiu grande
importância e tem feito constantes
investimentos, de forma a garantir
a disponibilização do máximo de
ferramentas tecnológicas, tanto às
equipas como aos clientes para
que, mesmo à distância, seja possível estar basicamente no interior
e em contacto permanente com os
serviços da empresa.
Os nossos assistentes comerciais
estão equipados com diversas
ferramentas que lhes permitem
efetuar remotamente todas as
suas operações comerciais com
os clientes, que rapidamente são
integradas nos processos operativos da estrutura.

possível encontrar no vosso

showroom uma grande varieda-

de de produtos e equipamentos.

Quais

são as grandes áreas de

negócio da

Macolis e que marcas

representam?

Aos nossos clientes disponibilizamos um acesso ao site (www.
macolis.pt), onde o utilizador pode
aceder a toda a sua conta, serviços e informações de tudo o que

Perceber sempre as necessidades
do nosso cliente, manter uma relação de proximidade em toda a sua
vertente e a forma como o cliente
se sente confortável e motivado em
fortalecer uma forte parceria com a
Macolis.
Consideramos que esta será a receita para que o cliente direcione
as suas compras à Macolis e, nesse sentido, e com um mercado da
renovação, construção e eficiência
energética com boas perspetivas
de dinâmica, estamos convencidos
que naturalmente o crescimento vai
acontecer.

Macolis, SA
IC2, KM 131
Rotunda Boa Vista, Figueiras
2420-399 Leiria
Tel.: 244 720 500
E-mail: geral@macolis.pt
Site: www.macolis.pt
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> técnica
webercolor evolution, um produto pronto a aplicar para betumação
de cerâmica I Hélder Gonçalves, Gestor de Produto da Saint-Gobain Portugal

escolha acertada do produto de betumação toma particular relevância, quer
pela leitura estética esperada deste
elemento, quer pela necessidade de
tecnicamente assegurar que todo o
painel cerâmico se manterá durável e
capaz de responder às solicitações impostas pelo meio envolvente.

O processo de escolha do acabamento ideal para uma casa ou projeto público revela-se como uma
etapa importante na conceção de
qualquer projeto. Seja no âmbito
da construção nova ou da renovação, uma má escolha pode resultar
numa área inestética, desconfortável para os utilizadores do espaço
ou até pouco funcional. Quando se
trata de um pavimento ou revestimento cerâmico, a importância da
6

Existem variados e significativos benefícios na escolha de um revestimento
cerâmico, especialmente a longo prazo, sendo estes a resistência, a durabilidade ou a facilidade de manutenção.
Enquanto líderes mundiais em soluções sustentáveis, somos reconhecidos pela produção e comercialização
de argamassas industriais, com particular relevância para as soluções associadas à execução de revestimentos
cerâmicos.
Neste contexto, surge no mercado nacional o produto webercolor evolution.
Trata-se de um produto para betumação de cerâmica, com um impacto ambiental reduzido, fácil de usar e pronto
a aplicar. O webercolor evolution caracteriza-se pela sua resistência aos
fungos, estando apto para a aplicação
em zonas húmidas, tais como paredes
e pavimentos interiores.

Salienta-se o facto de, contrariamente aos produtos de betumação convencionais, o webercolor
evolution ser composto por areias
coloridas e de granulometria controlada que incutem o efeito final
homogéneo em toda a secção da
junta entre peças cerâmicas. Dado
tratar-se de produto em que a coloração é conseguida por efeito
de uma característica intrínseca
às areias coloridas usadas na formulação do produto, a cor final do
produto mantém-se estável e consistente ao longo do tempo.

Além de oferecer uma forte componente estética à obra, o webercolor evolution está apto para a
reutilização, sendo possível aplicar uma parte do produto, fechar
a embalagem e voltar a aplicar
mais tarde o restante. Paralelamente, a valência de facilidade e
rapidez de aplicação toma particular relevância pela necessidade
de tornar o processo de aplicação
mais rentável e eficiente, uma
realidade cada vez mais premente nos dias correntes.
Em suma, trata-se de um produto que reitera o compromisso da
Saint-Gobain com as melhores
práticas ambientais, alinhado com
o propósito da empresa
#MakingTheWorldaBetterHome.

Esta solução está indicada para
o sector habitacional - cozinhas,
casas de banho ou outros espaços interiores - mas também para
o segmento hoteleiro e comercial,
em locais como quartos e casas
de banho sujeitos a uma utilização
mais intensiva.

Saint-Gobain Portugal, S.A.
Rua da Carreira Branca
Zona Industrial de Taboeira
3800-055 Aveiro
Site: www.weber.saint-gobain.pt
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> técnica
Normas e Usos - Eleger o escadote adequado
Sérgio Soares, Departamento Comercial da Jormax Indústria
Os escadotes com plataforma e
guarda corpos são o modelo mais
vendido, mais conhecido e mais
comum em qualquer loja de ferragens, materiais de construção,
equipamentos industriais, tintas,
entre outras.
Ao escolher o escadote mais recomendado para o trabalho, não
basta que o escadote passe nos
testes da norma EN131. Outros
fatores devem ser levados em
consideração com base no uso
final do mesmo.
A Jormax é um fabricante especializado em escadotes de alumínio, aço, madeira e fibra de
vidro. Possui uma vasta gama de
escadotes de alumínio (condutor
de calor e eletricidade) e fibra de
vidro (isolante de calor e eletricidade), sendo este o primeiro fator
a considerar na escolha do seu
escadote Jormax.
1. Escadotes de alumínio
Para trabalhos sem tensão elétrica.
2. Escadotes de fibra de vidro
Para trabalhos em altura com eletricidade de baixa tensão. Nestes
casos, sugerimos os nossos modelos BETA e ISOL+.
Outra classificação importante
deve ser feita com base nas diferenças técnicas e componentes
que são fornecidos em cada um
dos nossos modelos.
O uso que será dado ao escadote
é decisivo para selecionar aquele que melhor se adapta ao que
o cliente final deseja. Os modelos
de uso profissional são os que se
destinam a uma utilização intensiva e efetuada por profissionais.
Os modelos de uso doméstico
são os que se destinam a uma utilização não profissional e/ou para
trabalhos esporádicos em casa.
Os perfis dos escadotes, as
uniões, a qualidade dos materiais
e o tamanho dos pés/extremidades de apoio, bem como a forma
de fixação dos degraus às laterais, são algumas das diferenças
importantes quando se trata de
distinguir modelos de escadotes.
Uso

doméstico e trabalho esporá-

dico:

Escadotes

de perfis lisos e

degraus rebitados
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Normalmente com perfis lisos, sem
nervuras e com degraus rebitados, estes escadotes destinam-se a um uso
doméstico com um tempo de utilização
reduzido, ou a trabalhos esporádicos
de baixa altitude. Os escadotes são fabricados em alturas que variam de 3 a
8 degraus.
Um exemplo deste tipo de escadote
são os nossos modelos STANDARD e
STANDARD PLUS.
Uso Profissional: Escadotes de alumínio
com degraus embutidos e soldados

Escadotes produzidos com perfis de
alumínio nervurado mais fortes e robustos, que lhes conferem maior durabilidade, estando indicados para um uso
regular e profissional. Equipados com
juntas de alumínio fundido, degraus
largos confortáveis, embutidos ou soldados às laterais, são fabricados com
plataformas de polipropileno de alta
densidade. Os seus pés de sustentação no solo são maiores e mais ergonómicos e, por serem escadotes de
longa duração, a fábrica oferece peças
de reposição para serem substituídas
quando se desgastam. A sua altura é
limitada entre 3 a 12 degraus.

BETA

ISOL+

STANDARD

PRO-MASTER

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL MAX 4WD

Um exemplo deste tipo de escadotes
são os nossos modelos PROMASTER e INDUSTRIAL.
Uso intensivo exigente: escadotes mais
robustos e resistentes

O último modelo de escadote extra
forte com o perfil D mais robusto, mais
largo e resistente a flexões e tensões
é o INDUSTRIAL MAX, destinado a
profissionais exigentes, que lhe dão
um uso intensivo e que procuram uma
garantia de robustez no equipamento.
É fabricado com degraus antiderrapantes soldados de 8 cm de profundidade, mais confortáveis e resistentes,
pés de apoio ao solo extra grandes
rebitados e uma plataforma de polipropileno ou alumínio.
Além disso, o escadote pode ser opcionalmente equipado com rodas e
corrimão de subida, como no nosso
modelo top gama INDUSTRIAL MAX
4WD, disponível com 5 a 12 degraus.
Se procura um escadote, mas tem
dúvidas sobre qual a opção mais adequada para o seu tipo de trabalho,
não hesite em contactar-nos através
do telefone 256 783 591 ou através
do e-mail comercial@jormax.com
para que o possamos aconselhar.

Jormax Indústria, Lda
Zona Industrial Rio-Meão
4520 Santa Maria Feira
Tel.: 256 783 591
E-mail comercial@jormax.com
Site: www.jormax.com
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> obrigações fiscais
>

Obrigações Fiscais
novembro

/ 2021

Até ao dia 10
- IVA - periodicidade mensal - declaração periódica (SET.21)
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - entrega de declarações (OUT.21)
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (OUT.21)
Até ao dia 12
- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em OUT.21
Até ao dia 15
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (SET.21)
- IVA - periodicidade trimestral - declaração periódica (3.º TRIM.2021)
Até ao dia 22
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (OUT.21)
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (OUT.21)
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (OUT.21)
- IRC/IRS - retenções na fonte (OUT.21)
- IVA - periodicidade trimestral - pagamento (3.º TRIM.2021)
- SELO - pagamento do relativo a OUT.21
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral
- IVA - declaração periódica - pequenos retalhistas (3.º TRIM.2021)
Até ao dia 30
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em NOV.21
- IMI - pagamento da última prestação do IMI relativo a 2020

www.portaldasfinancas.gov.pt

Disclaimer - Este texto é meramente informativo, não é exaustivo, não dispensa a consulta dos textos legais ou o cumprimento de outras obrigações previstas em disposições legislativas, regulamentares ou administrativas, não responsabilizando a Autora. Não inclui necessariamente as alterações, prorrogações, diferimentos e outras medidas de natureza similar relativas a obrigações
declarativas e de pagamento de natureza fiscal e contributiva aprovadas no âmbito do combate ao COVID-19, que são/foram objeto de informação autónoma
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> materiais/equipamentos
>

ISODUR - Reboco Térmico

I SECILTEK
Mesmo com as limitações arquitetónicas que estes edifícios impõem, já é possível incrementar
o conforto térmico com granulado
de poliestireno expandido - ISODUR ONE.

No último século, a escolha para
a construção de paredes em
Portugal passou pela alvenaria
de pedra, betão armado, parede
simples, parede dupla com tijolo
ou bloco, parede simples com
isolamento térmico e até por soluções que passam pelo aproveitamento de estruturas metálicas
pré-fabricadas. Na SECILTEK,
a tecnologia tem acompanhado
esta evolução graças ao conhecimento adquirido ao longo de 130
anos de história.
Em obras de reabilitação de paredes de alvenaria de pedra, a utilização de argamassas à base de
Cal Hidráulica Natura (NHL) permitem manter a compatibilidade
química, mecânica e física com
os suportes.

Também em obra nova o ISODUR ONE apresenta algumas
vantagens face à aplicação dos
tradicionais sistemas ETICS.
Aliada à performance térmica
apresenta uma elevada resistência mecânica ao impacto e flexibilidade, e adapta-se a qualquer
forma arquitetónica. O elevado
rendimento, rapidez e facilidade
de aplicação são também uma
mais-valia na escolha desta solução. A elevada permeabilidade ao
vapor de água contribui para diminuir largamente o risco de ocorrência de condensações, sendo
um fator determinante na melhoria das condições do interior das
habitações.

SECILTEK
Apartado 2
2406-909 Maceira LRA
Tel.: 244 770 220
E-mail: comercial.seciltek@secil.pt
Site: www.seciltek.com
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> materiais/equipamentos
>

Nova tinta anti manchas - TITANPRO P-75 Super lavável

I Tintas Titan

TANPRO P-75. Graças
ao elevado desempenho deste revestimento,
consegue-se eliminar
as manchas sem deixar
marca e deste modo
evita-se uma pintura
contínua.
Para conseguir esta tinta super
lavável, TITANPRO desenvolveu
uma nova tecnologia avançada
e inovadora: EXTREME CLEAN.
Esta fórmula cria uma camada protetora na superfície com uma alta
resistência à sujidade. As manchas
não penetram na tinta, o que permite limpar com total facilidade com
água e sabão.

Manter e conservar em perfeitas
condições as paredes e tetos, de
espaços de lotação elevada, por
mais tempo, será agora mais fácil
com a nova tinta TITANPRO P-75
Super Lavável. Um revestimento
muito resistente perante qualquer
tipo de sujidade graças ao desenvolvimento da inovadora tecnologia
EXTREME CLEAN.

>

As paredes e tetos de espaços públicos e comerciais, especialmente
aqueles com passagem elevada e
continua de pessoas, são superfícies expostas a manchas e atrito
diariamente. Para manter o seu
aspeto impecável, é necessário
optar por tintas super laváveis que
facilitem a sua limpeza e desinfeção, como a nova tinta acrílica TI-

Cimento hidráulico da coleção LAMOUR

Além disso, a tinta acrílica super
lavável TITANPRO P-75 caracteriza-se também pela sua grande resistência à esfrega e à limpeza de
riscos.
Quanto aos acabamentos, a TITANPRO P-75, apresenta-se com
acabamento mate, o que faz com
que a cor e o aspeto final da superfície fique mais homogêneo e, no
caso de imperfeições e retoques,
passem despercebidos.

Com estes desempenhos, as paredes e tetos
pintados com TITANPRO P-75 mantêm-se em perfeito estado
durante anos, sendo a
opção ideal para escolas, hotéis, restaurantes,
clínicas e hospitais, assim como comércios de diversas
tipologias como supermercados e
cabeleireiros.
TITANPRO P-75 é uma tinta acrílica
de acabamento mate com tecnologia Extreme Clean, que graças à
sua composição repele quase todo
o tipo de manchas domésticas e
oferece grande resistência aos riscos. Com grande poder de cobertura, rendimento e brancura, TITANPRO P-75 não pinga, nem salpica.
É de fácil aplicação, e admite repinturas e retoques.

Tintas TITAN, SA
Rua Fonte Cova - Barca
4475-031 Maia
Tel.: 229 865 450
E-mail: info@tintastitan.pt
Site: www.titanlux.pt

I Recer
Inspirada na secular arte do cimento hidráulico, a coleção LAMOUR
interpreta alguns dos seus icónicos
grafismos de modo contemporâneo,
com cores calmas, plenas de alegria
e jovialidade.
A série Lamour é apresentada no
formato 20x20 e está disponível em
3 desenhos (posh, airy e dandy) em
cinco cores distintas desenvolvidas
para combinarem com cores lisas
(blue, amber, green, clay e white).
É uma coleção muito fácil de combinar entre si ou com outras séries da
gama Recer como madeiras, pedras,
cimentos ou pavimentos e revestimentos neutros.
Lamour aposta na cor, suavidade e
tranquilidade, sendo ideal para espaços residenciais ou espaço públicos.
Lamour é para todos.

Recer - Ind. de Revestimentos Cerâmicos, SA
Apartado 20
3771-953 Oliveira do Bairro
Tel.: 234 730 500; Fax: 234 730 501
E-mail: recer@recer.pt
Site: www.recer.pt
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Os 7 pontos fortes da rocha

I ROCKWOOL
sobre a nossa fisiologia, capacidade de aprendizagem e comportamento social. Os produtos ROCKWOOL são de alta densidade,
o que os torna extremamente resistentes ao fluxo de ar e excelentes
na redução de ruído e absorção de
som, permitindo que até mesmo a
infraestrutura mais ruidosa se torne
mais silenciosa.

A ROCKWOOL aproveita ao máximo essa relação para melhorar a
nossa saúde, bem-estar e conforto.
Há algo excecionalmente empolgante em transformar um recurso
natural abundante em produtos
que enriquecem a vida moderna.
E a procura ainda não acabou: ainda há muito para descobrir. A ROCKWOOL está a tirar partido de 7
pontos fortes da rocha para criar
produtos que lidam com os maiores
desafios enfrentados pelo nosso
mundo.
Resiliência ao fogo
O isolamento ROCKWOOL é extremamente resiliente ao fogo, suporta
temperaturas superiores a 1000 °C.
Trabalha para conter o fogo e evitar

>

a sua propagação. Ao mesmo tempo, não contribui para a emissão de
quantidades significativas de fumos
tóxicos.
Propriedades térmicas
O isolamento ROCKWOOL é um
material altamente flexível, que funciona em todos os espaços como
atenuador contra as flutuações de
temperatura. Ao reduzir o fluxo de
ar e o fluxo térmico, os nossos produtos mantêm a sua forma e densidade e, por isso, proporcionam o
máximo desempenho ao logo da
vida útil do edifício.
Prestações acústicas
A proteção contra os ruídos indesejados pode ter um efeito positivo

Robustez
O isolamento ROCKWOOL tem
uma estrutura física singular, que
mantém a sua forma e resistência
apesar das alterações de temperatura ou humidade. Esta estabilidade dimensional permite que o seu
desempenho seja sempre o mesmo, década após década, garantindo poupanças em manutenção ao
longo da vida útil do edifício. Devido
à sua estrutura de fibras inteligentes, a lã de rocha da ROCKWOOL
é também fácil de instalar.
Estética
Com uma combinação de estética
e elevado desempenho dos produtos, a ROCKWOOL pode criar
estes espaços harmoniosos que
também protegem e promovem
a segurança contra incêndios, o
desempenho acústico e térmico,
juntamente com robustez e circularidade.

Três estilos de louça sanitária em cores originais

mos-lhe três propostas que substituem o branco para uma renovação
do espaço de banho com grande
personalidade.
Carmen, essência art déco
Em louça sanitária brilhante, os lavatórios e as sanitas em preto Carmen proporcionam um toque de
sofisticação com um forte caráter
art déco. Num formato mural para
coluna, de encastrar, sobre o mó-

Circularidade
A rocha é uma das matérias-primas
mais abundantes do planeta, mas
ainda precisamos de utilizar melhor
os recursos do nosso planeta. O
sector da construção produz um terço de todos os resíduos, muitos dos
quais acaba atualmente em aterros.
Por isso, temos de impedir que os
nossos produtos de construção se
tornem resíduos. A ROCKWOOL
faz isso fabricando produtos recicláveis e duradouros e oferecendo um
serviço de reciclagem.

ROCKWOOL Firesafe Insulation
ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
C/ Bruc 50, 3º
08010 Barcelona
Tel.: +34 902 430 430
Site: www.rockwool.es

I Roca

vel ou com estrutura de pés metálicos, o lavatório preto Carmen
permite a instalação de torneiras
monocomando ou bicomando
para consolidar o estilo do espaço.
As sanitas, equipadas com a tecnologia Rimless que elimina o contorno da sanita e facilita a limpeza,
estão disponíveis na tradicional
opção de tanque baixo, descarga
em cima ou em baixo, encastrada
ou fluxómetro. Outra opção para
dar um toque de cor sem mudar
completamente o espaço de banho é substituir apenas a tampa,
escolhendo entre os acabamentos
cinza escuro ou preto.

Carismática e contundente, a louça
sanitária em cor original dá forma a
espaços de banho elegantes, ousados e, definitivamente, diferentes. Lavatórios e sanitas que, ao
mesmo tempo que se apresentam
como uma proposta aparentemente radical, são capazes de imprimir
equilíbrio nos estilos de design de
interiores urbanos ou clássicos. Do
vintage de inspiração art déco às
formas mais inovadoras, apresenta-

Propriedades face à água
A lã de rocha pode ser trabalhada para absorver ou repelir água
conforme necessário, bem como a
recirculá-la numa estufa, resolvendo uma série de problemas de gestão da água. Os produtos ajudam
os agricultores em todo o mundo a
produzirem produtos frescos - utilizando 75 porcento menos água do
que os agricultores que produzem a
partir da terra.

Beyond, inspiração urbana
Disponíveis em seis cores, a versão em Ónix dá forma a lavatórios
originais em acabamento mate
e sanitas de grande sofisticação
e inspiração urbana. Fabricados
em Fineceramic®, o material cerâmico da Roca que se destaca
pela fineza e resistência, as configurações em coluna e em mural
com semi-coluna integrada reivindicam a originalidade das formas,
dando protagonismo ao lavatório,
enquanto as opções de encastrar
e de bancada se adaptam à configuração sobre o móvel sem perderem o caráter.

Inspira, caráter minimalista
A coleção mais refinada da Roca
eleva as propriedades do Fineceramic®, o composto cerâmico exclusivo da marca, para dar forma
a finíssimos lavatórios, 40% mais
leves e 30% mais resistentes. Em
três linhas de design - Round, Soft
e Square -, os lavatórios Inspira replicam as formas minimalistas em
seis acabamentos em porcelana
vitrificada. Disponível num grande
número de configurações, a versão
com acabamento Ónix da Inspira
disponibiliza lavatórios com acabamento mate nas versões mural,
sobre o móvel, de bancada, de
encastrar, de encastrar por baixo e
semi-encastrado.
Como vê, não importa o estilo que
quer dar aquando da sua renovação do espaço de banho, pois a
Roca disponibiliza louça sanitária
em cores originais, capazes de encaixar em qualquer proposta.

Roca, SA
Ap. 575, Madalena
2416-905 Leiria
Tel.: 244 720 000; Fax: 244 722 373
E-mail: roca.portugal@pt.roca.net
Site: www.roca.pt

13

> materiais/equipamentos
>

Sistema Dieratherm de isolamento térmico pelo exterior

I Diera
melhorar o desempenho térmico no
inverno ou no verão, já que permite que toda a espessura da parede
contribua para a inércia térmica, e
proteger a estrutura e a alvenaria dos
choques térmicos, potenciando a sua
durabilidade.
Campo de aplicação

A solução DIERATHERM, sistema compósito de isolamento
térmico pelo exterior, homologada este ano pelo Laboratório
Nacional de Engenharia Civil
com ETA 14/0363, é por placas de poliestireno expandido
(EPS), do tipo EPS 100 a 150
com várias espessuras (a adquirir em fabricante homologado), coladas e revestidas com
argamassa de colagem Diera
TH THERM, por barramento
aplicado em várias camadas, e
armado com uma ou mais camadas de redes de malha de
fibra de vidro anti-alcalina.

>

FUNGIBLOCO

Como acabamento é utilizado o micro reboco Diera TH ARGTEC, tipo
areado, para posterior aplicação
de primário acrílico aquoso DISOLCRYL seguido de uma camada de
tinta aquosa DIERATINCRYL.
Produzido pela DIERA, empresa de
matriz exclusivamente portuguesa
fundada em 1967, e adquirida em
2019 pelo grupo Barbot, este ETICS
(External Thermal Insulation Composite System) visa o isolamento
térmico das zonas opacas das fachadas, e é o resultado da aposta
na investigação e desenvolvimento
de novas soluções e técnicas de

aplicação, que potenciem a eficiência
energética e a preservação ambiental.
Mais-valias do sistema
O sistema DIERATHERM é aplicado
em paramentos exteriores de paredes
de alvenaria (tijolos cerâmicos, blocos
de betão de agregados correntes ou
blocos de betão celular autoclavado)
ou de betão (betonado in situ ou pré-fabricado), conferindo-lhes regularização, impermeabilização, isolamento térmico e acabamento final. Este
sistema tem capacidade para corrigir
as pontes térmicas reduzindo o problema das condensações no interior,

Visando o melhor desempenho energético, bem como um conforto térmico e higrotérmico, o sistema DIERATHERM pode ser aplicado quer em
construção nova quer em obras de
reabilitação, respeitando as características do suporte existente e as
recomendações técnicas do produto.
Também pode ser aplicado em superfícies horizontais e inclinadas,
desde que não estejam expostas diretamente à ação da chuva.

Diera
Rua D. Marcos da Cruz, 1223, Ap. 3037
4456-731 Leça da Palmeira
Tel.: 229 983 350
E-mail: geral@diera.pt
Site: www.diera.pt

I Artebel
Estas características, aliadas à
rapidez de execução, resistência e controlo, fazem do FUNGIBLOCO uma excelente opção
para lajes fungiformes.
Modelos
O FUNGIBLOCO está disponível com diversas medidas, para
melhor aplicação e resposta às
necessidades de cada projeto:

O FUNGIBLOCO, da Artebel,
é um bloco de aligeiramento
para lajes fungiformes, em betão leve de agregados de argila
expandida.
Conjugando a massa volúmica do FUNGIBLOCO de 1100
kg/m3, com a perfuração que
apresenta, constituem-se peças com grande capacidade de
aligeiramento de lajes.
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O FUNGIBLOCO apresenta um
comportamento sísmico melhorado quando comparado com as
lajes fungiformes maciças, sendo
destinado à execução de lajes de
edifícios de habitação, comércio
ou serviços.
Vantagens do FUNGIBLOCO
As principais vantagens a destacar no FUNGIBLOCO são o

aligeiramento das estruturas, o seu elevado
desempenho térmico e acústico, a resistência ao fogo, a facilidade de manuseamento
e a perfeição das formas, que garantem um
bom acabamento.
As dimensões do FUNGIBLOCO, disponível com 150, 200, 250, 300, 340 ou 400 mm
de altura, facilitam os cálculos para planeamento e aplicação, resultando numa maior
eficiência em obra e garantindo uma maior
adaptabilidade a cada projeto.

FBL 75 15 (C 750 - L 250 - A 150)
FBL 75 20 (C 750 - L 250 - A 200)
FBL 75 25 (C 750 - L 250 - A 250)
FBL 75 30 (C 750 - L 250 - A 300)
FBL 75 34 (C 750 - L 250 - A 340)
FBL 75 40 (C 750 - L 250 - A 400)

Artebel - Artefactos de Betão, SA
Rua das Achadas Largas, 20
3105-219 Meirinhas
Tel.: 236 949 180
Fax: 236 949 189
E-mail: comercial@artebel.pt
Site: www.artebel.pt
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Freitasol color é o novo produto da gama de pavimentos

Dando continuidade ao crescimento da marca PPG Light
Protective Coatings, a PPG
Dyrup apresenta ao mercado o Freitasol Color, produto
inserido no segmento de produtos para pavimentos.
O Freitasol Color é um revestimento
alquídico-uretano,
de base solvente, monocomponente, utilizado para decorar e proteger os pavimentos
de uso doméstico, interiores

>

e exteriores, direcionado para
aplicação em pavimentos de betão, cimento, ou pinturas antigas
(desde que sejam compatíveis),
em trabalhos novos ou de renovação.
As suas principais vantagens
prendem-se com a fácil aplicação, boa resistência ao desgaste,
à água, óleos e detergentes domésticos. Tem ainda uma opção
antiderrapante, assegurada pela
utilização de sílica. O acaba-

Cortadora elétrica DCX-250 XPERT

I PPG Dyrup

mento deste produto é acetinado,
encontrando-se disponível em todas as cores do catálogo RAL, em
embalagens de 1L e de 5L.
Este lançamento reforça a intenção de alargar no mercado a diversidade de produtos da gama PPG
Light Protective Coatings, com opções que respondem às necessidades dos clientes que procuram
as melhores soluções para aplicar
em diferentes tipos de pavimentos, exteriores e interiores.

A gama PPG Light Protective Coatings inclui ainda um vasto conjunto de outros produtos para metal e
pavimentos, desde primários, tinta
para marcação, tinta para piscinas e
soluções de acabamento para interior e exterior.

PPG Dyrup, SA
Rua Cidade de Goa, 26
2685-038 Sacavém
Tel.: 218 410 200; Fax: 218 420 293
E-mail: clientes.dyrup@ppg.com
Site: www.dyrup.pt

I RUBI
mais eficientes da lâmina, melhorando
o desempenho e prolongando a vida
útil da lâmina, melhorando a precisão
do corte ao mesmo tempo que reduz
os salpicos.

A marca RUBI, especialista em
corte e aplicação de ladrilho,
está empenhada na inovação e
melhoria contínua dos seus produtos, com o objetivo de fornecer as soluções necessárias no
trabalho diário profissional de
milhares de aplicadores em todo
o mundo.
Dentro da sua família de cortadores elétricos, existem mais de
10 gamas diferentes, e agora a
16

RUBI apresenta o novo cortador
profissional DCX-250 XPERT,
que é o cortador elétrico profissional rubi com o melhor desempenho.
Desenhado para garantir a máxima estabilidade e cortes perfeitos, é ideal para corte intensivo
de porcelana, grés e azulejos
cerâmicos, bem como para uso
ocasional em pedra natural
como mármore e granito.

O chassis de alumínio de três
vigas da DCX-250 XPERT e as
suas pernas dobráveis reforçadas com fácil bloqueio permitem
um trabalho estável com uma
instalação rápida e simples. Além
disso, a estrutura robusta da máquina tem um impacto direto na
criação de um melhor acabamento do corte de ladrilho.
O seu sistema C3 Python garante um arrefecimento e limpeza

O grupo RUBI está comprometido
com a saúde e segurança dos profissionais e, por isso, equipa os modelos
da DCX-250 XPERT com o sistema
ZERO DUST, patenteado e certificado
pelo TNO. Ao reduzir as partículas de
poeira respiráveis geradas durante o
corte, este sistema permite uma exposição segura à percentagem de sílica
dos materiais cerâmicos e das pedras
naturais. A DCX-250 XPERT, portanto,
oferece valores de exposição segura
para partículas de pó de quartzo respiráveis dentro da área de inalação do
utilizador.

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
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Nova gama de revestimento Paralline

I Reynaers Aluminium
volvimento e suporte técnico, consolidado em produtos inovadores,
sustentáveis e centrados nas necessidades de cada um dos intervenientes no processo construtivo.”
Paralline é a solução perfeita para
impulsionar a sustentabilidade do
seu edifício em nova construção
ou em reabilitação. Uma camada
de isolamento pode ser instalada
atrás do revestimento da fachada
Paralline para uma ótima eficiência
energética.

O revestimento em alumínio como
sombreamento para casas e edifícios é uma tendência moderna
arquitetónica e uma solução cada
vez mais procurada para edificados
habitacionais muito expostos à luz
solar.

Para além de ganhos ao nível da
eficiência energética, criam uma
nova oportunidade de revestimento
para paredes opacas ou transparentes sem necessidade de interferência de uma terceira parte no
projeto.

Os modernos sistemas podem ser
utilizados em fachadas, terraços ou
pátios que precisam de criar áreas
sombreadas ao ar livre, principalmente no verão em que os dias são
maiores, mas igualmente ao longo
do ano, particularmente nos países
do sul da Europa.

A Reynaers Aluminium, especialista
líder no desenvolvimento e comercialização de soluções inovadoras
e sustentáveis em alumínio, apresenta para o verão de 2021 a nova
gama de produtos que permite a
arquitetos e profissionais de construção e remodelação, conceber e

>

MUSE, um novo modelo de split mural

construir casas e edifícios únicos Paralline.
O revestimento Paralline combina o
design contemporâneo a soluções
sustentáveis fruto da experiência de
mais de 50 anos da Reynaers Aluminium na produção de soluções
em alumínio para uma variedade
de aplicações. De acordo com Marta Ramos, diretora de marketing
“a Reynaers tem-se posicionado
como um parceiro de excelência
para instaladores, arquitetos e donos de obra por via de um forte
investimento em pesquisa, desen-

Reynaers Aluminium, SA
Parque Industrial Manuel da Mota
Avenida Infante D. Henrique, 17, Apt. 234
3100-354 Pombal
Tel.: 236 209 630; Fax: 236 219 435
E-mail: portugal@reynaers.com
Site: www.reynaers.pt

I Gree
Gree, o maior fabricante de equipamentos de ar condicionado do
mundo apresentou o MUSE, o novo
modelo da gama de splits de parede,
que se carateriza por ser um equipamento económico com elevada
eficiência energética.
No amplo mercado de ar condicionados o split de parede é um dos
mais populares na gama doméstica,
porque oferece uma grande versatilidade na instalação e não requer a
realização de obras complexas. A
unidade, que se instala na fachada
ou na varanda da casa extrai o ar
quente do interior expulsando-o para
o exterior.
O novo modelo MUSE, mantém uma
eficiência energética fora do comum
nesta família de produtos já que, o
SEER alcança 6,1 e o SCOP 5,1,
uma classificação A++/A+++ que se
traduz numa elevada poupança de
energia durante todo o ano.
A nova unidade MUSE da Gree, conta ainda com um painel retro iluminado que permite configurar o controlo
WIFI para ser compatível com os
controlos por voz Google Home e
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Quando instalado em sobreposição
com as janelas ou portas, os produtos Paralline atuam como um sistema de sombreamento. Além dos
benefícios do isolamento, o sistema
é também fácil de desmontar e reciclar, dando assim uma resposta à
crescente procura de soluções para
fachadas circulares.

Alexa. Este modelo também permite configurar o modo silencioso
ou o modo eficiência de energia,
a função auto Clean X-Fan e descongelar inteligente.
Para melhorar a qualidade do ar
em casa e manter um ambiente
limpo, o modelo está equipado
com um novo filtro gerador de iões
que atua sobre as impurezas, contaminantes, odores, bactérias e vírus. Em concreto, o ionizador do
filtro funciona criando aniões (iões
negativos) que, por efeito eletrostático, atuam diretamente sobre
os catiões (iões positivos): partículas contaminantes carregando
positivamente em suspensão no
ar. O ionizador difunde entre 3 a
8 milhões de aniões por segundo
com um caudal mínimo de ar de
68 m2/h.

Gree Products Portugal
Estrada Nacional 10, km. 138,1
Edificio Volvo 1º Dto
2695-877 São João da Talha
Site: www.greeproducts.pt
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