
ACO. creating
the future of drainage

Canais de chuveiroACO ShowerDrain
Descubra a nossa ampla gama de canais de chuveiro em aço inoxidável 

para qualquer tamanho, aplicação e tipo de impermeabilização.

www.aco.es/pt

A MAcovex celebrA o Aniversário 
dA suA lojA de Aveiro

Com cerca de 40 anos de experiência, a Macovex coloca 
à sua disposição todo o tipo de soluções em materiais de 
construção. A Macovex dispõe de um total de três pontos 
de venda em Aveiro, Viseu e Nespereira (pág. 17).

www.jornaldosarmazens.com • ANO 2020 • DEZEMBRO-JANEIRO  • Núm. 10

Armazénsdos
Jornal

A REVISTA DOS ARMAZÉNS DA CONSTRUÇÃO

Fabrice Pérez

Diretor comercial do Grupo 
SOPREMA para Espanha 
e Portugal

“A soprema desenvolve 
um grande esforço 

na prescrição para fazer 
pré-venda da distribuição”

(pág. 20).

A DIVENDI entrou com força no mercado de Portugal e, em pouco mais de 
meio ano, o Grupo já dispõe de 27 armazéns distribuidores de materiais 
de construção associados (pág. 8).

o Grupo divendi consolidA plenAMente A 
suA iMplAntAção no MercAdo portuGuês
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*Mediante cartão Bigmat. Contrato de crédito pessoal, PVPR de 12 prestações de 49,58 €/mes. TAN de 
0% e TAEG de 0%. Condições válidas de 30/09/2019 até 02/03/2020. Informe-se no Santander Consumer.

COM AS ÚLTIMAS 
NOVIDADES EM 
AQUECIMENTO

¡NÃO 
TEMOS 

MAIS FRIO!

FAÇA DA SUA CASA  
UM LAR MAIS

CONFORTÁVEL 

SALAMANDRA DE PELLETS ALPINA 6 KW BORDÔ
Potência 6,4 kW. Com acendimento automático e controlo de combustão. 
Para superfícies máximas de 40 m2 diáfanos. Rendimento de 89% e baixo 
consumo. 770x426x487. 5390227

AQUECIMENTO

595€*

49’58
euros**
mes

em 12 meses TAEG 0%

PREÇO 

**Preços com I.V.A. Promoção válida de 30 de Septiembre de 2019 até 02 de março de 2020 nos pontos de venda aderentes, salvo ruptura de stock ou erro tipográfico. Preços não incluem montagem nem entrega. Adereços não incluídos.  
Fotos não contratuais. Alguns artigos poderão não estar disponíveis em todas as lojas. Os acessórios e itens de equipamentos que acompanham os productos anunciados nos ambientes não entram no preço, exceptuando a indicação do contrario.
Consultar as condições no seu BigMat mais próximo. www.bigmat.pt
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S
empre defendi a importância que terá o pon-
to de venda na estratégia de futuro da distri-
buição de materiais de construção. Também 
estou convencido de que, apesar do cresci-

mento que a venda online está a experimentar, a loja 
continuará a ser a coluna vertebral onde comunica-
mos a marca e é o elo de relação com os clientes. 
Não sei como é que evoluirá a venda online em ge-
ral, e no nosso setor em particular, mas sou levado a 
pensar que, precisamente no nosso setor, a relação 
com o cliente continuará a ser muito importante e que 
a loja física será vital para o futuro do negócio. 
Neste contexto, os armazéns da distribuição que não 
cuidarem do ponto de venda terão dificuldades para 
entrar na luta pela conquista do mercado das renova-
ções. É óbvio. Só é preciso ver os passos que neste 
sentido estão a dar marcas como a Leroy Merlin, só 
para dar um exemplo.
O ponto de venda é um dos lugares mais importan-
tes da cadeia de comercialização. Trata-se de um 
lugar no qual se tomam a maior parte das decisões 
de compra e vários estudos mostram que mais de 
metade dos consumidores (55 %) modifica a escolha 
de compra no ponto de venda. 
Há muitos aspetos a cuidar no ponto de venda, mas 
para os armazéns de materiais de construção talvez 
um dos mais importantes seja a colocação do pro-

duto na estante do estabelecimento. Só é preciso 
pensar como compradores para nos apercebermos 
facilmente que, se a ação no ponto de venda for cor-
reta, a nossa experiência será inesquecível.
Neste cenário, e uma vez mais, o papel dos grupos 
de compras é essencial. A nível nacional, os grandes 
grupos como a BigMat e a Divendi já repararam na 
importância do ponto de venda e estão claramente a 
orientar a sua estratégia na maximização destes es-
paços. 
Temos de pensar que a concorrência não vem ape-
nas das grandes superfícies. Também vem do ar-
mazém, como o nosso, que se encontra a poucos 
quilómetros e, neste contexto, temos de tentar tor-
nar-nos a referência da nossa zona. E um ponto de 
venda bonito (se me permitem a expressão) ajudará 
enormemente a conseguir este objetivo. 
Cada vez estou mais convencido de que os grupos 
de compras desempenharão um papel decisivo no 
futuro da distribuição de materiais de construção, 
não tanto na melhoria das condições de compras 
mas, e mais importante, em ajudar os sócios a ter 
estratégias centradas no cliente, porque o atual mer-
cado já não é um mercado de procura, como o foi até 
2008; agora estamos num mercado de oferta onde 
quem manda, e mais que nunca, é o cliente.
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Porque é que será essencial a imPortância 
dos gruPos de comPra no futuro? 

RAMÓN CAPDEVILA
Diretor de Jornal dos Armazéns

*Mediante cartão Bigmat. Contrato de crédito pessoal, PVPR de 12 prestações de 49,58 €/mes. TAN de 
0% e TAEG de 0%. Condições válidas de 30/09/2019 até 02/03/2020. Informe-se no Santander Consumer.
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**Preços com I.V.A. Promoção válida de 30 de Septiembre de 2019 até 02 de março de 2020 nos pontos de venda aderentes, salvo ruptura de stock ou erro tipográfico. Preços não incluem montagem nem entrega. Adereços não incluídos.  
Fotos não contratuais. Alguns artigos poderão não estar disponíveis em todas as lojas. Os acessórios e itens de equipamentos que acompanham os productos anunciados nos ambientes não entram no preço, exceptuando a indicação do contrario.
Consultar as condições no seu BigMat mais próximo. www.bigmat.pt
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A APCMC organiza um evento para 
comemorar o seu 65.º aniversário

A Associação Portuguesa dos Comercian-
tes de Materiais de Construção, APCMC, 
organizou no passado dia 22 de novem-

bro, durante a feira CONCRETA, na EXPONOR 
em Matosinhos, no âmbito do Dia do Comer-
ciante de Materiais de Construção, uma confe-
rência para analisar o futuro da distribuição de 
materiais de construção em Portugal.

A conferência foi aberta pelo presidente da 
APCMC, Carlos Rosa, tendo a seguir intervindo 
Adolfo Gonzalez, professor da AESE, que ana-
lisou na sua intervenção “A fidelização e como 
criar valor ao cliente”, e José Martos Diretor-
Geral do Grupo Saint-Gobain (Weber) Portugal, 
que apresentou a oferta do grupo Saint Gobain 
e explicou as novas tendências em materiais de 
construção.

A conferência encerrou com um debate mo-
derado pela jornalista Elisabete Soares, para 
analisar o futuro da distribuição de materiais 
de construção em Portugal, no qual intervie-
ram José Martos, Diretor-Geral do Grupo Sain-
t-Gobain (Weber) Portugal, Paulo Santos, Di-
retor-Geral da Sanitana, Bruno Borges, Diretor 
Comercial da Grohe Portugal, Vasco Ferreira, 
Diretor Comercial da Chagas, Luciano Peixoto, 
CEO da Casa Peixoto e Johan Stevens, CEO 
da Sanitop.

Durante a realização da conferência tam-
bém decorreu uma cerimónia de distribuição 
de diplomas e medalhas aos associados que já 
completaram 25, 50 ou 75 anos de existência.

 pCarlos Rosa, presidente da APCMC, deu as boas-vindas ao evento para comemorar 
o 65º aniversário da Associação.

 pAdolfo Gonzalez, professor da AESE.  pJosé Martos, Diretor-Geral do Grupo 
Saint-Gobain (Weber) Portugal.

 pPormenor do debate onde se analisou o futuro da distribuição de materiais de construção em 
Portugal.

 pA conferência reuniu um grande número 
de assistentes.
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Distinção ao Mérito Comercial e Associativo dos Associados

No passado dia 22 de novembro, durante a feira CONCRETA, na EXPONOR, em Matosinhos, no âmbito do Dia 
do Comerciante de Materiais de Construção, teve lugar uma cerimónia de distribuição de diplomas e me-
dalhas aos Associados que já completaram 25, 50 ou 75 anos de existência.

Reportagem 
fotográfica 
do evento de 
Associados que 
já completaram 
ou 75 anos de 
existência

 pJ. Justino das Neves, SA | 75 anos  pPeixoto & Cunha, Lda | 79 anos  pQuilosa / Selena | 79 anos
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O Grupo DIVENDI consolida plenamente a sua 
implantação no mercado português
A DIVENDI entrou com força no mercado de Portugal e, em pouco mais de meio ano, o Grupo já dispõe 
de 27 armazéns distribuidores de materiais de construção associados.

A DIVENDI é uma central de compras e serviços constituída por armazéns distribuidores de materiais de cons-
trução. Trata-se de uma empresa jovem e dinâmica com a ideia clara de ser um grupo diferente dos já exis-
tentes no setor da distribuição de materiais de construção. Para a DIVENDI está bem claro que os atores 

principais das decisões importantes devem ser os sócios, tendo em grande conta as opiniões de cada um deles 
e procurando o maior consenso possível para benefício de todos. A DIVENDI es-
força-se diariamente para conseguir uma maior competitividade do sócio e para a 
melhoria do negócio e, neste sentido, trabalha com empresas líderes no setor, tanto 
a nível nacional como internacional, que garantem não só boas condições de com-
pra como também uma boa qualidade dos produtos. A DIVENDI nasceu no dia 1 de 
janeiro de 2014 com o apoio de 10 distribuidores locais das províncias espanholas 
de Múrcia e Almeria. O primeiro objetivo foi tornar-se uma referência na zona do 
Levante e da Andaluzia, para se centrar, posteriormente, nas restantes comunida-
des autónomas. Hoje em dia, a DIVENDI está presente na maior parte do território 
espanhol e atualmente conta com mais de 150 pontos de venda em Espanha. 

A meados do ano passado, a DIVENDI traçou a estratégia de implantação e 
crescimento no mercado de Portugal, e presentemente os resultados obtidos e as 
expetativas de crescimento não podiam ser mais satisfatórios. Atualmente, o Grupo 
tem já 27 armazéns distribuidores associados, e o objetivo a médio e longo prazo 
é tornar-se um dos atores mais importantes de toda a Península Ibérica. Paulo Inês 
Barroso é nesta altura o responsável pela coordenação da expansão do Grupo 
Divendi em Portugal.

lista geral dos armazéns 
de distribuição de 
materiais de construção 
sócios da diVendi com 
algumas imagens das 
últimas incorporações

 pPaulo Inês Barroso, 
Coordenador de Expansão do 
Grupo Divendi em Portugal

ARMAZEN

A EXPORTADORA DE CHAVES
ADELINO COSTA RODRIGUES, LDA
ARMANDO FREITAS & FILHOS, LDA
BLOKFORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA
BLOQUIM, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA
CASA ISIDORO
CARVALHO & MAIA
COSTA GARCIA, LDA
DAVIDNUNO S.A.
DROGARIA MODERNA ALCAINENSE, LDA
FERNANDO TEIXEIRA & FILHOS, LDA. (AGRIFLOR)
GRESDIAS, LDA
HILARIO-BRICOLAGE, CONTRUCAO, DECORACAO, LDA
HORACIO VIEIRA LEAL, LDA.
LELIMEL
MACOMINHO, LDA
MACOMPROGRESSO - MAT. DE CONSTRUCAO, S.A. 
MACOTEIVAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA
MAGUIR, LDA
MARIANO BELCHIO ALMEIDA E HILHOS, LDA
CURIÃO MATERIAIS DE COSTRUÇÃO 
PAVIONDA-SOC. IMPORTADORA DE MAT. LDA
PAISAGENS INTERIORES
SOFERRAGENS-MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA
SULCAVE, LDA.
SUPER GRES, LDA
TOP BANHO-MATERIAIS DE CONSTRUCÃO, LDA

LOCALIZAÇÃO

CHAVES
POMBAL
LIXA
NELAS
ELVAS
LAMEGO
PENICHE
MONTESDA SENHORA
BRAGANZA
ALCAINS
VILAFLOR (SAMOES)
ALMEIRIM
VILA VICOSA
ATOUGUIA DA BALEIA
EIRCEIRA 
VILA NOVA FAMALICAO
MORTAGUA
TONDELA
SAO ROMAO-SEIA
ELVAS
BOTICAS
ORTIGOSA
ALENQUER
CASTELO BRANCO
FARO
AMADORA
BATALHA
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Para a DIVENDI, fortalecer 
o vínculo entre a marca e 

o associado e potenciar 
a inter-relação da central 

com os sócios são dois 
dos aspetos estratégicos 

mais importantes

O arquiteto português Eduardo Souto de Moura ganha o 
Grande Prémio Internacional BigMat de Arquitetura 2019

O arquiteto português Eduardo Souto de 
Moura foi galardoado com o Grande Prémio 
Internacional BigMat de Arquitetura 2019 

pela obra da central hidroelétrica para a barragem 
“FOZ TUA”, realizada no ano de 2018 em Foz do 
Tua.A cerimónia de entrega dos galardões decorreu 
no passado dia 22 de novembro no Palácio da 
Bolsa da cidade francesa de Bordéus, na presença 
dos arquitetos que competiam no Grande Prémio, 
dos membros do júri internacional e das empresas 
que constituem o grupo BigMat. 

O projeto do arquiteto vencedor pretende 
“eliminar todos os aspetos de um «edifício» que 
esta construção implica, reduzindo a aparência 
que tem de «máquina» inserida na paisagem. Esta operação dividiu-se em três fases 
e foi realizada em três locais: 1. O projeto da plataforma de betão, a «cobertura» 
para os eixos e o amplo átrio construído debaixo de terra para albergar a ponte 
móvel, os transformadores e o primeiro poste de eletricidade. 2. Para garantir que 
a forma final fosse tão «natural» quanto possível, não se usaram paredes de betão 
mas cortou-se rocha e puseram-se fixações de três em três metros revestidas, 
por razões de segurança, por uma rede de cabos praticamente impercetível. 3. O 
edifício social estará situado entre os dois cilindros dos servomotores e a plataforma 
será usada como telhado. Toda a obra ficará subterrânea”.    

 pÀ esquerda, Eduardo Souto de 
Moura a receber o prémio das 
mãos de Jesús Aparicio, Doutor 
Arquiteto e Catedrático da 
Universidade Politécnica de Madrid 
e presidente do júri, na presença 
de Claude Coutant, presidente da 
BigMat International.

 p Instalações da SUPERGRES na cidade da 
Amadora.

 p Instalações da SULCAVE na cidade de Faro. p Instalações da CARVALHO & MAIA  na cidade de Peniche.

 p Instalações da GRESDIAS na cidade de Almeirim.

 t Instalações da 
CURIÃO MATERIAIS 
DE COSTRUÇÃO na 
localidade de Boticas.
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A BigMat Santiagos foi o primeiro sócio 
a implementar o conceito PATIUM 
O PATIUM transforma o terreno num ponto de venda dinâmico, moderno e funcional 
onde prima a racionalização dos metros quadrados.

O objetivo final do projeto PATIUM é que 
o cliente tenha uma agradável experiên-
cia de compra. Este projeto engloba as 

famílias de produtos de reparação, impermeabi-
lização, colocação, acabamento e rejuntamento, 
sendo um projeto totalmente personalizável que 
se adapta às necessidades e metros disponíveis 
dentro do ponto de venda de cada sócio. Fiel à 
filosofia de “ouvir sempre o sócio porque é quem 
conhece melhor o negócio”, a PATIUM estrutura 
o espaço em função das prioridades do sócio e a 
intenção final é que o cliente da BigMat encontre 
rápida, simples e intuitivamente o produto deseja-
do. Como é norma em todos os pontos de venda 
BigMat, a grande vaza relativamente à concor-
rência baseia-se no atendimento personalizado 
e especializado do pessoal da loja e numa vasta 
gama de produtos com a melhor relação qualida-
de–preço.

Todas estas singularidades propiciaram que o PA-
TIUM esteja a ser um sucesso entre os sócios e os 
clientes da BigMat. O primeiro sócio a implemen-
tar o projeto PATIUM em Portugal 
foi o BigMat Santiagos no ponto 
de venda que inaugurou no pas-
sado mês de junho na localidade 
de Trancoso. Este novo ponto de 
venda encontra-se numa parcela 
de 7500 m2 e distribui-se por um 
armazém de 1000 m2 para a ven-
da de ferro, uma nave de 1000 m2, 
destinada à zona de livre serviço de bricolage 
com 600 m2 e outros 400 m2 dedicados à zona 
de exposição de cerâmica e artigos para o banho. 
A zona também tem dois pavilhões de 900 m2 
destinados ao stock de mercadorias e uma zona 
preparada para parque de estacionamento com 
acesso a pessoas com mobilidade reduzida.

O projeto PATIUM 
da BigMat reinventa 

o espaço da área 
de argamassas 

e cimentos

 ▼ Instalações da 
BigMat Santiagos 
na localidade de 
Trancoso.

 pO projeto PATIUM estrutura o espaço em função das prioridades do sócio e a intenção final é que o cliente da BigMat encontre 
rápida, simples e intuitivamente o produto desejado
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A Decorpita conta em Oeiras com os seus 
showrooms mais recentes
Um espaço para os clientes que procuram inspiração para os seus projetos, com 
uma equipa especializada para o apoiar até ao mais ínfimo detalhe.

Fundada em 1994, a empresa começou por 
comercializar materiais de construção e 
decoração. Hoje, são mais do que isso. Ao 

longo dos quase 25 anos que a separa da data 
da fundação, a Decorpita cresceu nos mais 
variados contextos, sempre com o objetivo de 
alcançar um posicionamento que a distinguis-
se no mercado. Hoje é uma equipa que propõe 
soluções integradas, combinando a funcionali-
dade com o design. Atualmente, a empresa re-
presenta as mais prestigiadas marcas de cons-
trução e decoração, primando por uma oferta 
alargada de produtos. 

Atenta às novidades e às tendências de 
mercado, a Decorpita conta com uma equipa 
de profissionais motivados capazes de dar res-
posta a qualquer pedido por parte dos clien-
tes. A aposta feita no serviço personalizado 
aos clientes profissionais e particulares faz da 
empresa uma extensão natural para a concreti-
zação de qualquer projeto de construção e de-
coração. O seu maior compromisso é promo-
ver uma curadoria de excelência, garantindo a 
qualidade, a inovação e, naturalmente, o design 
dos produtos que representa. Da mesma forma, 
apostou ao longo destes 25 anos na criação de 
espaços e formas de atendimento que fossem 
ao encontro das expectativas dos clientes.

A Decorpita conta com 2 centros logísticos e 4 showrooms de forma a garantir a proximidade junto 
dos clientes e mais de 18 000 referências de produtos dos mais variados segmentos do setor

 t Showroom de 
Lisboa

 t Showroom 
de Oeiras

 ▼ Showroom 
de Faro
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Leal Teixeira: uma verdadeira referência 
em materiais de construção em Lourosa

A Leal Teixeira foi fundada em 1972, começando por comercializar tintas e alargando posteriormente a sua 
área de negócio através da comercialização de materiais cerâmicos e sanitários na localidade de Lourosa. 
Em 1997, a empresa optou por adquirir um edifício com boas condições comerciais e bem localizado geo-

graficamente, com área de 600 m2 de exposição e 2200 m2 de armazém e parqueamento de material cobertos, 
onde desenvolve a sua atividade, tendo com isto obtido resultados positivos. A empresa comercializa materiais de 
construção na generalidade em que as principais áreas de mercado se focam no continente e nas ilhas.

JUNTOS CONSTRUÍMOS O FUTURO:
especialistas em impermeabilização, 
isolamento térmico e acústico.

Zona Industrial de Alpiarça
Rua A Lote 4 B    2090-242 Alpiarça
info@soprema.pt

www.soprema.pt

MAIS DEMAIS DE

CENTROS 
DE FORMAÇÃO 
      EM 8 PAISES

ISOLAMENTO

OFICINAS DE 
ESTRUTURAS 
METÁLICAS

MÁSTIQUES
E COLAS

WORKSHOP DE
MADEIRA 
LAMINADA

AGÊNCIAS
E FILIAISCENTROS DE 

INVESTIGAÇAO E 
DESENVOLVIMIENTO

PATENTES
REGISTADAS
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PRODUÇÃO

RECICLAGEM

GEOTÊXTIL

EXTRAÇÃO
DE FUMOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

MILHÕES DE EUROS 
DE FATURAÇÃO EM 2019

FILIAIS

EMPREGADOS
EM TODO O MUNDO

w w w . a u r y t o o l s . c o m  /  i n f o @ a u r y t o o l s . c o m 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
MAIS DE 40 ANOS DE EXPERIÊNCIAl
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A Lealmat organizou uma jornada técnica 
sobre colocação de peças de grande formato

A Lealmat, uma empresa familiar criada em 2005 
resultante de uma reestruturação empresarial 
com origem em 1954, organizou uma jornada 

técnica de colocação de peças de grande formato.
O objetivo da empresa é prestar um excelente ser-

viço, apresentar os produtos com a melhor relação 
qualidade–preço, proporcionar as melhores soluções 
de decoração e construção e melhorar o bem-estar e a 
qualidade de vida dos seus clientes. 

Com uma área de cerca de 15 000 m2 e um atendi-
mento personalizado, a empresa procura disponibilizar 
a solução que mais se adapta ao que pretende com 
uma infinidade de opções que o convida a conhecer 
nas suas instalações.

 ▼ Instalações 
da Lealmat na 
localidade de 
Caldas da Rainha

 pCatarina Leal, da Lealmat, com Rui 
Lemos, Responsável da Fila em Portugal.

Os anos de experiência, 
a modernização e 

atualização têm-nos 
permitido evoluir e 

acompanhar o mercado 
dos materiais de 

construção e decoração

 pClientes da Lealmat que assistiram à jornada de colocação.

 t Rui Lemos, da Fila Portugal, enquanto 
explica aos assistentes as características 
da colocação das peças cerâmicas de 
grande formato.

A LOJA PROFISSIONAL DA CONSTRUÇÃO

Cerâmica  •  Banhos e Decoração  •  Vedações  •  Jardim  •  Ferramentas
Material Eléctrico  •  Canalização  •  Tintas e Papel de Parede

Isolamentos  •  Cimentos e Argamassas e Coberturas  •  Pré-esforçados de Betão

Não pensará
em mais nada
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O camião da GROHE visita as instalações 
da Macolusa
Consciente das necessidades emergentes e da crescente exigência do mercado é 
com todo o prazer que a empresa o convida a conhecer o seu showroom.

No passado mês de novembro, o camião 
GROHE visitou as instalações da Maco-
lusa na cidade de Leiria para apresentar 

as muitas novidades que podem ser vistas tam-
bém nas exposições da Macolusa.

A Macolusa – Materiais de Construção, S.A., 
foi fundada em 1995 por Álvaro Carreira e seus 
filhos Jorge e Rui Carreira com o objetivo de co-
mercializar materiais de construção e decoração. 
Na empresa, pode encontrar uma ampla oferta 
de produtos das mais variadas marcas que per-
mitem satisfazer todas as suas necessidades.

Tem ao seu dispor duas salas de exposição 
com 1500 m cada, sendo uma em Leiria e outra 
em Pombal, onde poderá descobrir a diversida-
de da oferta e comprovar todo o profissionalis-
mo dos colaboradores, orientados para o servir 
da melhor forma, sugerindo e aconselhando de 
modo a que se sinta o mais satisfeito possível.

 t Ponto de 
venda da 
Macolusa 
em Leiria.

 u O camião GROHE torna-se uma autêntica 
exposição itinerante.

A GROHE Iberia realiza 
a Convenção anual 
2019 em Barcelona
A GROHE, empresa alemã líder mun-
dial em equipamento sanitário e de 
cozinha, realizou nos dias 19 e 20 do 
passado mês de dezembro a sua con-
venção anual. O evento decorreu em 
Barcelona e contou com a assistência 
da equipa da GROHE Iberia, constituí-
da pelos empregados de Espanha e 
Portugal.
     O encontro serviu para apresentar 
os planos de crescimento da marca 
para os próximos anos e para traba-
lhar sobre os objetivos e consolidar e 
fortalecer a imagem e a atividade da 
empresa em ambos os mercados.
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A Macovex celebra o aniversário 
da sua loja de Aveiro

Com cerca de 40 anos de experiência, a Macovex — Materiais de Construção S.A., coloca 
à sua disposição todo o tipo de soluções em materiais de construção para que realize um 
projeto à medida do seu bom gosto! Equipe a sua casa com os melhores azulejos e mosai-

cos para que usufrua de espaços únicos.
A Macovex comercializa ainda as mais recentes 

tendências de móveis para casa de banho, banheiras 
e hidromassagem, sanitas, toalheiros, torneiras, ba-
ses e cabines de duche. Encontre também na nossa 
loja Bricolage tudo o que precisa para aquecimento 
e climatização, jardim, eletricidade e iluminação, de-
coração e mobiliário, cozinha, casa de banho, tintas, 
acessórios e ferramentas.

As Diretrizes Estratégicas da empresa são con-
tinuar a merecer a confiança dos clientes, cumprin-
do os prazos, comercializando produtos que satis-
façam os requisitos e disponibilizando assistência 
para resolver qualquer assunto que possa surgir, e 
reforçar a reputação de competência, credibilidade e 
confiança junto de fornecedores, o que contribui de 
forma decisiva para que possa fornecer atempada-
mente produtos de qualidade a preços competitivos 
e para responder de forma rápida e flexível às solici-
tações de clientes.

Além disso, dois aspetos importantes da estra-
tégia da Macovex são empreender sucessivamente 
processos de formação da equipa, para que esta 
tenha capacidade de empatia, antecipação e inova-
ção, estando sempre aberta às mudanças e às no-
vas tendências do mercado, e utilizar de forma mais 
eficaz os ativos disponíveis, nomeadamente as pes-
soas, o conhecimento, a experiência, a informação e 
a tecnologia.

 t Instalações da 
Macovex em 
Aveiro.

 pA equipa profissional do ponto de venda da Macovex em Aveiro.

A Macovex dispõe de um total de três pontos de 
venda em Aveiro, Viseu e Nespereira
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A BigMat Canoliva inaugura as suas novas 
instalações na cidade de Oliveira do Hospital
O conhecido empresário oliveirense, José Manuel Santos, comemorou na sexta-feira, 
dia 10 de janeiro, o 60.º aniversário com a inauguração do novo espaço empresarial: 
a BigMat Canoliva.

As novas instalações possuem 
uma área total de implantação de 
9500 m2 totalmente asfaltados, 

dos quais 1000 m2 correspondem a su-
perfície de vendas, 245 m2 a escritórios 
e salas de formação e 900 m2 a um ar-
mazém coberto. A gama de produtos 
que a BigMat Canoliva oferece vai da 
canalização, tubagem e saneamento 
civil à bricolage, construção, ferragens 
e cerâmica, passando evidentemente 
pelos artigos e pela cerâmica para a 
casa de banho.

No dia do aniversário, em que re-
cebeu felicitações a dobrar, também 
José Manuel Santos não se poupou 
nos agradecimentos que dirigiu a to-
dos, um por um, sem se esquecer dos 
nomes, do presidente do Município a 
vereadores, representantes da Bigmat, 
arquiteto e colaboradores da empresa. “Nunca é tarde para dar os passos certos”, considerou o 
empresário natural de Nogueira do Cravo que, diante de todos, se assumiu “um pouco perfecio-
nista” e gostar “das coisas muito pormenorizadas”. “Não sei se é bom, se é mau. É a minha forma 
de estar. É a minha forma de pensar e de agir”.

Mas foi nos agradecimentos à família, ao destacar a esposa, as três filhas e as duas netas, que 
o empresário mais se emocionou: “Se me perguntarem se há famílias perfeitas, eu digo que não. 
Mas há famílias felizes!!!”. «És o maior pai!» — retorquiu a filha mais velha, Fátima Santos.

 p Instalações da BigMat Canoliva na cidade de Oliveira do Hospital.

 pDa esquerda para a direita: Jesús María Prieto, diretor-geral da BigMat Iberia, Joana Caldeira, 
Responsável da Zona Portugal da BigMat Iberia e Gerente da BigMat Caldeira, José Manuel 
Santos, Gerente da BigMat Canoliva e José Carlos Alexandrino, presidente do Município de 
Oliveira do Hospital.

 pJosé Manuel Santos rodeado por toda a 
família quando se prepara para cortar o bolo 
comemorativo do seu 60.º aniversário.
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O grupo francês Soprema é uma empresa familiar fun-
dada no ano de 1908, especialista no fabrico e na venda 
de produtos para a impermeabilização e o isolamento 
térmico e acústico. O Grupo tem uma experiência de 
mais de 100 anos em soluções de impermeabilização 
para a construção e, atualmente, está presente em mais 
de 90 países com 50 centros de produção e mais de 
8000 empregados. Apresentou no último exercício uma 
faturação próxima aos 3000 milhões de euros.

Parabéns pela nova nomeação!
Muito obrigado.

Faça-nos uma breve apresentação da SOPREMA 
PORTUGAL

A Soprema Portugal constitui-se como filial em Por-
tugal da multinacional Grupo Soprema em consequên-
cia da aquisição da Texsa por parte da Soprema. Tudo 
começa no ano de 2013 quando a Soprema compra as 
unidades de produção da TEXSA e entra no mercado 
ibérico com o fabrico e a distribuição dos seus produ-
tos. Após a aquisição da TOPOX e da ASFALTEX e a 
integração das três sociedades na Soprema Iberia, a 
TEXSA PORTUGAL modifica a marca societária para 
Soprema S.A.

Qual é a estrutura operacional da Soprema em 
Portugal?

A Soprema tem em Portugal uma central de produ-
ção situada na localidade de Alpiarça, onde se desen-
volvem as 3 linhas de produção da sua gama de produ-
tos e sistemas: impermeabilização betuminosa, lajetas 
isolantes, e drenagens TEXLOSA. Além disso, dispomos 
de três centros logísticos situados no Porto, em Lisboa 
e no Algarve que nos permitem prestar um serviço ágil a 
todos os pontos do país.

 
E o seu posicionamento estratégico?
A posição estratégica da Soprema Portugal baseia-

se em quatro pilares que são para nós fundamentais: 
respeitar os canais de vendas e adaptar a nossa ofer-
ta às necessidades de cada um deles; desenvolver a 
gama de produtos de impermeabilização e isolamento 
térmico e acústico para melhorar a nossa atual oferta e 
adaptá-la às necessidades de construção e ambientais 
do nosso mercado e da nossa sociedade; oferecer um 
serviço fiável e competitivo aos nossos clientes e, por 
último, tornar-nos uma referência na prescrição de no-
vas soluções graças à experiência que o Grupo Sopre-
ma já tem em diferentes mercados a nível internacional.

A nossa oferta inclui produtos especializados para 
obras novas, renovações e obras de construção civil, 
dando resposta a todos os setores da construção e às 
diversas necessidades de cada situação de obra: im-
permeabilização betuminosa, sintética, líquida, e siste-
mas de isolamento térmico e acústico que contribuem 
para o melhoramento do conforto das habitações. Na 
nossa gama Civil Rock para Obras de Construção Civil, 
dispomos de produtos e sistemas especializados para 
túneis, bacias, aterros e infraestruturas.

Para nós, a investigação e o desenvolvimento de no-
vos produtos e o melhoramento dos existentes desem-
penham um papel vital e decisivo na nossa empresa. O 
desenvolvimento de novas tecnologias é fundamental 
para satisfazer as procuras futuras da indústria da cons-
trução e todos os nossos produtos são submetidos a 
rigorosos testes antes de serem certificados como res-
peitadores dos critérios relevantes de prestações.

Diplomado em Administração de Empresas pela Business School de Toulouse, França, e formado em impermea-
bilização na escola SIPLAST, o Fabrice Pérez está há 15 anos no setor da distribuição de materiais de construção. 
Como Diretor-Geral da ASFALTEX interveio ativamente no processo de aquisição desta empresa por parte do 
Grupo SOPREMA. Especialista e bom conhecedor do mundo da impermeabilização e do isolamento, passou a 
liderar o mercado internacional para o sul da Europa. Recentemente foi nomeado diretor comercial do Grupo 
SOPREMA para Espanha e Portugal.

Fabrice Pérez
Diretor comercial do Grupo SOPREMA para Espanha e Portugal

“A Soprema desenvolve um 
grande esforço na prescrição para 

fazer pré-venda da distribuição. 
Também através da prescrição 

trabalhamos para a distribuição”
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Texto: Ramón Capdevila 
Fotografia: Jornal dos Armazens

O I+D+i é, então, uma opção estratégica para 
vocês?

Sem dúvida. No fundo, o I+D+i é um pilar funda-
mental na estratégia do grupo. A Soprema Portugal 
tem um centro dedicado às atividades de investi-
gação, desenvolvimento e inovação tecnológica 
em contacto permanente com Estrasburgo, onde 
o Grupo tem o escritório central de I+D+i com uma 
equipa de 25 pessoas e dotado de recursos muito 
importantes.

Um dos pontos de diferenciação de qualquer 
empresa que tenha como visão ser líder no próprio 
setor é o profissionalismo e o facto de ser respon-
sável com os clientes e o mercado. De igual modo, 
a prescrição é a semente do futuro e neste aspeto 
a Soprema efetua grandes investimentos em recur-
sos, tanto humanos como materiais, para consoli-
dar o presente e potenciar o futuro. Para tal, con-
tamos com uma equipa comercial e de prescrição 
distribuída por toda a geografia, bem como uma 
equipa técnica e de marketing com grande expe-
riência.

Não gostaria de terminar sem antes mencionar 
todas as pessoas e funções que não estão na linha 
da frente, mas que fazem um trabalho silencioso 
mas eficaz para garantir que o cliente está satisfeito 
com o serviço total de uma empresa com alma de 
líder.

Que análise nos faria do mercado atual da 
impermeabilização e do isolamento no nosso 
país?

Sem dúvida que estamos numa conjuntura de 
grande crescimento e atividade. O mercado da im-
permeabilização sofre de falta de especialização e, 
por seu turno, o mercado do isolamento mostra-se 
beneficiado pelas alterações de normas e pelas ne-
cessidades ambientais de fazer edifícios cada vez 
mais eficientes energeticamente. E no que se refere 
à acústica, ainda fica muito trabalho por fazer a ní-
vel de normas e consciencialização na edificação. 
Aqui, o conceito de conforto impõe-se como uma 
necessidade a ter em conta a partir da conceção 
do projeto.

Como intui a evolução do crescimento do 
mercado da impermeabilização e isolamento 
em Portugal?

O crescimento do mercado da impermeabiliza-
ção será determinado, sobretudo, pela especia-

lização, ao proporcionar materiais mais eficientes 
energeticamente e amigáveis com o ambiente e, si-
multaneamente, fáceis de instalar. Neste contexto, 
as resinas líquidas e os isolamentos térmicos têm 
uma boa alavanca de crescimento.

Quanto ao isolamento acústico, a necessidade 
de ter ambientes saudáveis e confortáveis prima 
hoje em dia sobre as normas. O mercado da re-
novação vai continuar a ser uma escora de cresci-
mento, e calculamos que iremos demorar uns 100 
anos a renovar energeticamente o parque atual da 
habitação em Portugal.

Qual é a sua opinião sobre o setor da distri-
buição de materiais de construção em Portugal?

O setor da distribuição em Espanha está bas-
tante organizado através dos Grupos de compras, 
mas ainda assim, comparado com o francês, para 
dar um exemplo, é um setor muito generalista e 
pouco especializado. A crise não desatomizou o 
mercado, e normalizou os preços sem respeitar o 
canal. 

É imperativo estruturar a distribuição para con-
seguir uma distribuição segmentada e especializa-
da que possibilite o respeito pelo canal com uma 
política de preços diferenciada.

Em Portugal o mercado da distribuição está, se 
assim se pode dizer, ainda mais atomizado, mas os 
grupos de compras já começam a ter uma certa pre-
sença. Neste novo contexto, é fundamental e neces-
sária a organização dos armazéns através de grupos 
de compras e a especialização dos mesmos.

Que papel tem a distribuição de materiais de 
construção nos setores da impermeabilização e 
do isolamento no mercado?

Sem dúvida que a distribuição é imprescindí-
vel porque é a extensão comercial do fabricante, e 
possibilita um serviço e personalização da compra 
que o fabricante não pode prestar no mesmo grau. 
Além disso, garante a disponibilidade imediata dos 
materiais durante todo o horário comercial. Neste 
sentido, a colaboração entre o fabricante, como 
especialista em soluções e acompanhante de pro-
jetos, e o industrial e o distribuidor é um fator de 
sucesso e de qualidade na construção.
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A Recer patrocinou os Prémios 
Construir 2019
Os Prémios Jornal Construir, cuja 12.ª edição se realiza este ano, foram criados com 
o objetivo de homenagear e celebrar o esforço e talento de empresas e profissionais 
dos diversos setores da construção.

A Gala dos Prémios Construir 2019 premiou as em-
presas e as obras que mais se destacaram no 
último ano nas áreas da Arquitetura, da Engenha-

ria, da Construção e do Imobiliário. O evento de entrega 
de prémios realizou-se no Pavilhão do Conhecimento 
(Lisboa) e a Recer, parceira desta iniciativa desde 
2012, entregou ao Gabinete Pitágoras Arquitectos o 
prémio Melhor Projeto Público — Categoria Arquitetura. 

Evento de referência para os setores da arquitetura 
e da construção, os Prémios Construir são dinamizados 
pelo Jornal Construir para reconhecer o mérito, o em-
penho e a qualidade da atividade de arquitetos, enge-
nheiros, construtores e agentes do mercado imobiliário.     

A Recer, como importante player do setor da arqui-
tetura e da construção, tem reconhecido ao longo dos 
anos o que de melhor é feito pelas empresas e pelos 
profissionais que atuam neste setor, nas áreas da Arqui-
tetura, Engenharia, Construção e Imobiliário, apostando 
na proximidade a estes diversos públicos em conjuga-
ção com a sua oferta de produtos. 

Recer apoia 1ªedição do Prémio da APCMC

 t À direita, Miguel 
Pratas, diretor 
de vendas da 
Recer, e Gabinete 
Pitágoras 
Arquitectos, 
que recebeu o 
Prémio ao Melhor 
Projeto Público 
na Categoria 
Arquitetura. 

O Prémio para a “Melhor Exposição de Cerâmica, Banho & Cozinha 2019” 
é uma iniciativa da APCMC que conta com o patrocínio da RECER e que 
visa promover a qualidade das exposições das empresas do comércio 
de materiais de construção, reconhecendo o esforço de investimento e 
criatividade dos associados no serviço ao cliente. O Prémio subdivide-se 
em duas categorias, a Melhor Loja Física e a Melhor Loja Inovação. O 
Júri foi constituído por Filipe Sampaio Rodrigues, Maria Miguel e Ricardo 
Batista, três personalidades reconhecidas na área do marketing e comu-
nicação. Os critérios de avaliação incluíram tópicos como a criatividade 
e a organização dos espaços, a decoração, a interação com o público, 
a diversidade da oferta, as acessibilidades e a incorporação das tecno-
logias digitais. A entrega de prémios decorreu durante a CONCRETA, na 
EXPONOR, inserido na Grande Conferência 65 anos da APCMC – “O 
Futuro da Distribuição dos Materiais de Construção em Portugal”.

 pDa esquerda para a direita: Dr. Carlos Rosa, 
Presidente APCMC); Dr. António Leitão (Matobra); 
e Dr. Alfredo Peixoto (Recer).

ACO IBERIA. Atendimento ao Cliente: +34 902 170 312  www.aco.pt  Pol. Ind. Puigtió.  Ap. Correos 84, 17412 Maçanet de la Selva - Girona, Espanha.

Canal de chuveiro ACO ShowerDrain S em aço inoxidável encastrado no solo.

Fabricámos um produto que passa desper-
cebido para que o utilizador se concentre 
apenas na beleza da sua casa de banho. 
Não se dá por ele porque funciona perfei-
tamente, sem necessidade de manutenção. 
O ACO ShowerDrain S é um sistema de 
drenagem praticamente invisível composto 
por um perfil de aço inoxidável de 2 cm e 
com uma profundidade de instalação mínima  
(55 mm). Oferece uma excelente capacidade 
de drenagem de até 0,8 l/s e uma proteção  
acústica comprovada, de acordo com a  

norma DIN EN 4109/VDI 4100. O sifão é 
amovível, para uma fácil limpeza.
Descubra a nossa ampla gama de canais 
de chuveiro e sumidouros em aço inoxidá-
vel, com uma grande variedade de medidas, 
aplicações e tipos de impermeabilização  
em www.aco.pt

Ninguém se apercebe
dos nossos canais

ACO. creating
the future of drainage

ACO ShowerDrainS - Jornal dos Armazéns.indd   1 12/12/19   12:55

A empresa Macovex – Materiais de Construção, S.A. venceu o prémio 
“Melhor Exposição de Cerâmica, Banho & Cozinha 2019” na categoria 
de Melhor Loja Física e a empresa Matobra – Materiais de Construção e 
Decoração, S.A. venceu na categoria de Melhor Loja Inovação.
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A RUBI lança a MESA e o CARRO SLAB da RUBI para a 
manipulação e o transporte de cerâmica de grande formato

A RUBI introduz na sua gama SLAB SYSTEM 
a mesa e o carro SLAB, que permitem fazer 
o corte, manipular e transportar as peças de 

grande formato com total segurança e comodida-
de para o colocador. A MESA SLAB é uma banca-
da de trabalho usada para o corte e a manipula-
ção de cerâmica. Por seu turno, o carro SLAB foi 
concebido para transportar e manobrar com total 
segurança as cerâmicas de grande formato, prin-
cipalmente as peças de maior grossura e peso. Tal 
como a mesa SLAB, possui o sistema de ligação 
EASY FIX, para proporcionar uma montagem e 
uma desmontagem fáceis e rápidas. O carro SLAB 
é sobretudo ultraleve e fácil de manobrar.

A mesa e o carro SLAB são totalmente compa-
tíveis. A extensão do carro facilita a carga/descar-
ga para a mesa. E a mesa foi especialmente con-
cebida para posicionar os ladrilhos com o carro 
transportador SLAB. O carro foi concebido com o 
sistema de rodas com rotação de 360° e o sistema 
STOP & FIX, que bloqueia as quatro rodas evitan-
do movimento involuntários durante o uso.

 pO carro SLAB para o transporte e a manipulação de peças de grande formato.

BELEZA EM
TRIPLO
Primeiro foi o  Novorodapié/ Rodapé, depois  chegou 
o /Novopeldaño/ Degrau; e em terceiro o Listelo / 
Novotri Eclipse .

O  novo Novotri Eclipse  continua essa evolução 
em elegância , beleza e versatilidade. 

O Novotri Eclipse  faz  da  polivalencia  a sua  
melhor caracteristica, podendo ser utilizado como 
listelo decorativo, rodapé minimalista, ou como  
remate ao  tecto . Tres  em  um.

Per�s que permitem criar amb ientes acolhedores e 
confortáveis  de forma simples,  pois possibilitam a  
Iluminação Indirecta. Fabricado em aluminio anodiza-
do prata mate pode utilizar-se tanto com cerâmica 
como com as  placas de geso laminado.

De forma opcional, pode-se instalar uma tira de 
iluminação LED no seu discreto interior, dotando o 
per�l de uma  nova funcionalidade e  realçando a sua  
espetacular faceta decorativa. 

Novotri Eclipse , beleza em triplicado.

*Listelo decorativo parede superior

*Listelo decorativo

*Rodapé

*Advertencia informativa

®

®

®

®

Per�l para iluminação indireta.

*Ambiente promocional elaborado com Novotri Eclipse® Alumínio prata mate refl etindo uma sugestão de opção de uso deste produto. A EMAC® não fabrica, não comercializa nem fornece com o produto Novotri Eclipse® 
nenhuma tira de LED. A escolha da tira de LED deve ser realizada pelo instalador atendendo as circunstâncias do local de instalação.

GRUPO EMAC®   I  ESPANHA  I  USA  I  ITALIA  I
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A REVOLUÇÃO DA COLOCAÇÃO da pastilha ao grande formato, 
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Novos desafios no setor da Construção: 
Eficiência Energética, Segurança e Conforto

Os produtos de lã-rocha ROCKWOOL permitem a 
criação de ambientes interiores saudáveis e seguros

“Manter uma temperatura constante em espaços interiores 
é benéfico para o utilizador e o ambiente.

Mikel Solchaga Romero, Chefe de Vendas Retail & DIY Espanha e Portugal

Atualmente, as pessoas que vivem nas cidades passam 90 % do tempo em es-
paços interiores. O nosso bem-estar está ligado à comodidade do ambiente em 
que trabalhamos, vivemos, aprendemos e nos relacionamos.

Um dos maiores desembolsos que uma família faz está relacionado com a compra ou 
a renovação de uma habitação. Esta decisão e a qualidade da sua execução marcam 
a nossa qualidade de vida. Com o objetivo de formar e proporcionar tais critérios 
para escolher as melhores soluções, a ROCKWOOL Peninsular, líder no fabrico de 
soluções de isolamento de lã de rocha, lançou há cinco anos uma rede comercial 
destinada ao desenvolvimento das empresas de material de construção. Este progra-
ma procura aproximar os nossos sistemas de construção a toda a cadeia de decisão 
na construção de um edifício; do prescritor ao utilizador final. Devemos considerar, 
tal como acontece no setor automóvel, que não é necessário ser um conhecedor 
perfeito dos sistemas de construção, mas sim dos critérios-chave para alcançar uma 
habitação de qualidade. Atualmente, a ROCKWOOL encontra-se numa posição privi-
legiada para marcar a diferença. As estritas normas relativas à eficiência energética, 
ao aumento dos índices de renovação dos edifícios, à necessidade de dispor de cidades com edifícios mais segu-
ros, resilientes e sustentáveis, e a proteção ao fogo são fatores que fazem da lã de rocha a solução mais eficiente.

Critérios básicos a considerar numa habitação na seleção do isolamento

Nas zonas urbanas, onde o espaço é cada vez 
mais escasso, o número de pessoas que traba-
lham e habitam em edifícios de grande altura 
não deixa de aumentar. É possível que este tipo 
de estruturas constitua uma brilhante solução 
ao desafio de proporcionar uma habitação a 
uma população em constante crescimento. 
Mas se acontecer um incêndio a grande altura, 
as consequências podem ser muito graves.

Devemos considerar sistemas de isolamen-
to extremamente resilientes ao fogo, que sirvam 
para conter o fogo e evitem a sua propagação. 
Dos blocos de apartamentos aos arranha-céus, 
das instalações industriais às escolas, as ca-
racterísticas naturais da rocha ajudam-nos a 
construir cidades sustentáveis e seguras.

RESILIêNCIA AO fOGO: Casas tranquilas e seguras  ▼ Detalhe do produto Rockwool

O nosso mundo está 
em desenvolvimento 

contínuo e a ROCKWOOL 
contribui para lhe dar 

forma. Trabalhamos 
para encontrar a forma 

ainda mais inovadora 
para abordar os grandes 

desafios globais 
e construir as 

cidades do futuro
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 ▼ Detalhe do produto Rockwool

Do dispêndio de energia nos edifícios, 66 % diz respeito 
a aquecimento, refrigeração e ventilação. Manter uma 
temperatura constante nos nossos edifícios proporcio-
na-nos umas condições de vida e de trabalho mais sau-
dáveis e confortáveis e, além disso, permite a redução 

tanto nos custos de aquecimento assim como na pega-
da de carbono do edifício. O isolamento à base de lã de 
rocha é altamente flexível e funciona em qualquer espa-
ço como barreira contra as flutuações de temperatura.

A urbanização implica frequentemente que infraestrutu-
ras e edifícios residenciais partilhem espaços. Estamos 
submetidos, portanto, de forma constante a níveis de 
ruído superiores aos adequados. A proteção contra ruí-
dos não desejados pode exercer um efeito positivo na 
nossa fisiologia, capacidade de aprendizagem e com-
portamento social. Os produtos ROCKWOOL apresen-

tam uma estrutura aberta e porosa que absorve o som 
de forma natural e de um modo muito eficaz. A alta den-
sidade é uma característica da lã de rocha que os torna 
extremamente resistentes à circulação do ar, além de 
oferecer umas excelentes propriedades para reduzir e 
absorver ruídos, o que significa que inclusivamente as 
infraestruturas mais ruidosas são mais silenciosas.

A durabilidade dos materiais selecionados na edificação 
é fundamental tanto para garantir a solução no tempo, 
como para garantir a sustentabilidade das execuções. A 
lã de rocha mantém a sua forma e prestações em todo 
o tipo de condições, e a sua estabilidade dimensional 

não é afetada com as mudanças de temperatura nem 
com a humidade.
O rendimento permanece inalterável no tempo, garan-
tindo uma poupança económica em manutenção duran-
te a vida do edifício.

Quando as pessoas vivem e trabalham em espaços es-
teticamente atrativos, sentem-se cómodas e motivadas. 
Por isso, para criar edifícios que inspirem, os arquitetos 
necessitam materiais flexíveis e esteticamente versáteis 

com os quais poder criar espaços atrativos para as pes-
soas, em qualquer lugar, sem comprometer o rendimen-
to e as propriedades anteriormente definidas.

Recomenda-se que se evitem soluções de isolamento 
que absorvam água. Os motivos são claros: um mate-
rial que absorva humidade deteriora-se e a sua estrutu-
ra modifica-se e, portanto, não manterá os parâmetros 

definidos na ficha técnica. A lã de rocha ROCKWOOL 
repele a água e protege o edifício de fatores externos, 
tais como o bolor e a humidade, aumentando a sua se-
gurança e conforto.

A rocha é uma das matérias-primas mais 
abundantes na terra, mas ainda temos de 
fazer um melhor uso dos recursos do nos-
so planeta. Por isso, desenvolvemos a nossa 
tecnologia de uma forma que nos permite 
usar os resíduos de outras indústrias como 
matérias-primas alternativas. O setor da 
construção produz um terço de todos os re-
síduos que são gerados, a maioria dos quais 
terminam atualmente em aterro. A lã de ro-
cha pode ser reciclada uma e outra vez em 
nova lã de rocha. Isto constitui um importan-
te fator no modelo de negócio “circular”.

PROPRIEdAdES téRMICAS: temperatura constante independentemente do exterior

PREStACIONES ACúStICAS: Casas sem ruído, locais sem reverberação

ROBUStEz: A durabilidade das soluções garante as suas propriedades no tempo

EStétICA: O atrativo estético de um edifício não deve comprometer o seu rendimento 

COMPORtAMENtO COM A áGUA: Materiais hidrófugos, ponto-chave para a durabilidade

CIRCULARIdAdE: Construímos um 
futuro melhor com materiais antigos

 ▼ Processos de colocação dos 
produtos Rockwool
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O Grupo EMAC apresenta mais um 
ano as suas novidades na CERSAIE

Fiel ao encontro anual, o Grupo EMAC participou na edição da CERSAIE realizada de 23 a 27 do passado mês 
de setembro em Bolonha, e aproveitou para apresentar as novas coleções em exclusivo num stand inédito 
e espetacular onde destacaram os espaços brilhantes com a sua gama ECLIPSE®, e com os ambientes de 

exterior com o material exclusivo e mais inovador ASTRA®.

As novidades apresentadas pela EMAC

Novotri Eclipse®

A família Eclipse® continua a brilhar com luz própria. De instalação 
simples, permite ao instalador utilizar o sistema LED que mais se ajusta 
às suas necessidades e é, sem dúvida, a máxima expressão quanto a 
iluminação indireta do mercado. Um perfil onde o conceito “menos é 
mais” prima e, embora seja o mais pequeno de toda a família, destaca-
se pela sua polivalência. O design especial do Novotri Eclipse® faz com 
que o seu uso não se limite a nenhum espaço.

Novorodapié Eclipse®

Este rodapé protege o canto inferior da placa de gesso laminado e 
faz um recuo na zona inferior da parede, gerando um efeito inovador 
de parede suspensa. Um equilíbrio ideal entre funcionalidade e 
estética. Também pode utilizar-se como remate superior de parede. 
O Novorodapié Eclipse® é tingido de preto mate para dar resposta 
às tendências mais atrevidas e exclusivas.

Sistema para junta estrutural. 
Novos modelos de junta estrutural.
O Sistema para junta estrutural é um conjunto concebido para ser co-
locado nas juntas de dilatação de estrutura e é composto por três 
elementos independentes: o perfil para junta estrutural (Novojunta® 
Pro), a novomembrana EPDM e o cordão corta-fogos. A sua função 
é resolver as juntas de forma a integrarem-se no edifício permitindo o 
trânsito seguro e proteger a instalação da humidade e da passagem 
de fogo e fumo em caso de incêndio.

Novopeldaño ASTRA® Nori
A EMAC® apresenta o seu exclusivo e inovador material ASTRA®. Um 
polímero extrarresistente cujas prestações permitem a sua instalação em 
ambientes interiores e exteriores e em ambientes húmidos e submersos, 
sendo o seu comportamento excelente em todas as condições. A 
superfície do perfil apresenta um inovador acabamento estriado que lhe 
confere propriedades antiderrapantes, melhora o seu comportamento às 
intempéries e confere-lhe um acabamento totalmente natural.
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MaxiSoho Dakar
A coleção MaxiSoho amplia-se com o exclusivo material MAXI 
da EMAC®, um WPC composto de PVC com adição de fibras 
vegetais provenientes da reciclagem de resíduos agrícolas, 
juntamente com um complexo processo de destonificação 
controlada. Perfis únicos. Não há dois iguais. A destonificação 
confere-lhe uma gama completa de variações tonais dentro do 
mesmo degrau que faz com que combine com qualquer cor de 
azulejo e responda às novas tendências em decoração.

Soluções em Acessibilidade e Segurança 
Universal
São cada vez mais necessários caminhos mais acessíveis tanto 
para invisuais como para pessoas com visibilidade ou mobilidade 
reduzida. Para dar solução a esta crescente necessidade, a EMAC® 
lança no mercado o seu novo sistema podotátil de acessibilidade 
universal, que se caracteriza pela sua versatilidade. Está pensado 
para se adaptar às diversas normas internacionais existentes.

Novostrip SP
O novostrip SP é um perfil fabricado em extrusão de alumínio para 
colocação em escadas, rampas ou zonas de passagem de todo 
o tipo de revestimentos em que se queira aumentar a segurança 
contra as quedas. O novostrip SP é instalado de forma simples 
através de adesivos diretamente sobre o pavimento. Pela sua 
geometria de colocação sobreposta, é ideal para todo o tipo de 
instalações, especialmente nas mais antigas que necessitem 
melhorar a segurança no trânsito sem fazer obras.

Novomembranas EPDM e cordões 
corta-fogos
O Grupo EMAC® evolui ao ritmo das necessidades da 
construção e, por isso, as suas últimas inovações estão 
orientadas para o aumento da segurança e a maximização 
da funcionalidade nas juntas estruturais. Para o caso das 
juntas de estrutura, contamos com os sistemas corta-fogos 
e com as novomembranas EPDM. Ambos podem ser 
colocados juntamente com o perfil de junta estrutural.

Novomat® Placa Personalizada
Os capachos técnicos Novomat® da EMAC® 
são uma barreira efetiva para evitar a entrada 
de pó, humidade e sujidade. Como novidade, 
os capachos técnicos Novomat® fossa ou em 
superfície podem ser personalizados com o 
logótipo ou design solicitado. A personalização do 
capacho permite dar maior visibilidade à marca. O 
logótipo é gravado em cor preta sobre uma chapa 
de aço inoxidável acetinado.
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O Schlüter-VINPRO-S, criado especialmente 
para revestimentos vinílicos e outros aca-
bamentos de estilo, proporciona uma pro-

teção segura dos cantos no remate de pavimen-
tos vinílicos com outras superfícies. Além disso, o 
perfil pode ser usado como um elegante remate 
para rodapés. O perfil Schlüter-Vinpro-T é instalado 
posteriormente e cria uma transição contínua entre 
dois revestimentos diferentes de pouca grossura 
ao mesmo nível. 

Nova gama de perfis VINPRO 
para revestimentos vinílicos 
e outros acabamentos de 
estilo com pouca grossura

BANHOS 
INOVADORES

Com os produtos inovadores do sistema Schlüter®-SHOWER 
dispõe de uma solução integral para a criação de espaços 
elegantes em duches e casas de banho, de um único fabricante.

O nosso sistema garante uma perfeita impermeabilização e uma 
drenagem segura e duradoura da água. Além disso, disponibiliza 
muitas ideias, o que torna muito mais fácil decidir-se por 
Schlüter®-Systems.

Para saber mais ligue para 234 720 020 ou visite o nosso site em 
www.schluter.pt

Schlüter®-SHOWER

Soluções integrais para a construção de 
duches e casas de banho elegantes.

Paineis de construção 
impermeáveis

Paineis pré-fabricados 
com pendente

Aquecimiento elétrico 
de pavimentos e paredes

Nichos pré-fabricados

Iluminação de espaços
Estantes de design

Impermeabilização 

de duches e banhos

Escoamento linear para 
duches italianos

 pNova gama de perfis VINPRO.

Os perfis se baseiam nos 
conhecidos perfis para 

cerâmica da Schlüter-Systems    

Todos os perfis da série VINPRO se baseiam nos 
conhecidos perfis para cerâmica da Schlüter-Sys-
tems e estão adaptados às exigências especiais 
dos revestimentos vinílicos. Com o seu aspeto 
fino e os seus acabamentos atrativos em alumínio 
cromado, titânio e bronzeado escovado, os perfis 
VINPRO combinam na perfeição com este tipo de 
revestimento tão versátil como popular. 
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Nova Tecnologia TERRA 

Cuidamos da Terra, 
cuidamos de você
Garantia de qualidade do ar interior

A URSA dá mais um passo na tecnologia de fabricação dos seus materiais 
para conseguir que os edifícios isolados com seus produtos sejam habitáveis 
e saudáveis, além de sustentáveis e respeitadores do ambiente.
 
A nova Tecnologia TERRA, fruto de uma investigação e um trabalho de anos, 
ajuda a garantir a qualidade do ar interior que respiramos.
Assim o certifica o selo Emissions Dans L´Air Intériur (Emossões no ar interior), 
com a máxima pontuação: A+.

Este rótulo ecológico garante que a nossa lã mineral, 100% natural, 
é livre de compostos voláteis e contribui à melhora ambiental nos edifícios 
e à saúde das pessoas que os habitam.

Isolamento para un melhor amanhã

BORN TO

PERFORM

FIX Z XTREM
Fixação de alta qualidade para 
aplicações de alta segurança 
em betão fi ssurado. Para 
aplicações sísmicas e com 
certifi cação ETA 

TRIGA Z XTREM
Fixação de altas prestações 
para cargas elevadas 
com diferentes opções de 
cabeça. Adequado para 
betão fi ssurado. Para 
aplicações sísmicas e com 
certifi cação ETA. 

EPCON C8 XTREM
Fixação química 100 % Epóxi,
adequada para betão fi ssurado. 
Para aplicações sísmicas e 
com certifi cação ETA

B-LONG XTREM
Fixação de alto rendimento e 
versatilidade, adequada para 
materiais ocos ou maciços, 
existindo com diferentes tipos de 
cabeça. Com certifi cação ETA.

www.spitxtrem.com

Rua Outeiro do pomar, 765 Zona Industrial Casal do Cego Apartado 442-EC Marrazes 2416-904 Leiria Tel: 244 830 300  info@tecofix.pt  www.tecofix.pt
Importador exclusivo:

SPIT SAS 150 Avenue de Lyon  26500 Bourg-lès-Valence CEDEX - France        info@spit.com.pt 
/spiteurope@SpitPortugal

 www.spit.com.ptR
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