
A DAVID & NUNO S.A. celebra 27 anos 
de existência
Fundada no ano de 1993, a David & Nuno S.A. tornou-se nestes 
27 anos de trajetória empresarial no armazém de distribuição de 
referência na venda de bricolage, casa, jardim, tintas e materiais 
de construção do nordeste transmontano.  Página 15
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Cria + Arquitectos, 
a arquitetura em direção 
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A empresa conta com 4 exposições nas cidades de Lisboa, Oeiras, Vila Franca de 
Xira e Faro, para garantir uma oferta o mais ampla possível com mais de 18 000 
referências de produtos dos mais variados segmentos do setor. Página 14

A DECORPITA oferece 
o melhor design 

para a casa



EXPERÊNCIA E TECNOLOGIA

+
de

anos

Isolamento para um amanhã melhor

Nova Tecnologia TERRA
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Vento Plus P4203 
A nova solução de isolamento
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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
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Q
uantas vezes entre todos discutimos so-
bre a situação atual do nosso setor… se 
a reforma isto, se a obra nova aquilo, se a 
recuperação económica… e acontece que 

foi um vírus o que modificou todos os planos e estra-
tégias de futuro.
Mas, também, uma das realidades que o COVID 19 
pôs sobre a mesa é que já ninguém pode estar alheio 
às oportunidades que todo o ambiente online ofere-
ce; e é precisamente neste novo contexto que a ven-
da online ganha mais força que nunca. Teremos de 
esperar para ver e analisar a projeção que esta venda 
terá relativamente ao comércio tradicional quando 
tudo volte ao normal.
A pergunta obrigatória é analisar se o armazém de 
materiais de construção é um tipo de negócio sus-
cetível de se poder aplicar à venda online na sua 
gestão. Sem dúvida que é muito complicado. Se o 
analisarmos do ponto de vista da venda ao cliente 
profissional, penso que é muito complicado por vá-
rias razões. Uma das mais significativas é que pôr 
em funcionamento um portal com garantias para se 
poder realizar com sucesso este tipo de venda tem 
um custo muito elevado e, também, pelo custo que 
representa poder manter as muitíssimas referências 
dos produtos de materiais de construção atualiza-
das, tendo em conta, além disso, a complexidade de 

muitos deles. E uma coisa que é muito importante: 
no fundo, o armazém é um negócio de proximidade 
e, portanto, tem de apostar por outros valores dife-
renciadores, tais como a qualidade dos seus pro-
dutos e, sobretudo, o tratamento aos clientes, que 
possivelmente conhecem desde sempre e sabem o 
que procuram. 
No que diz respeito à venda ao cliente particular, a 
questão talvez se coloque de uma forma mais fácil. 
O próprio perfil do cliente e do produto tornam a 
adaptação à venda online mais fácil. Mas em qual-
quer dos dois casos, a proximidade do armazém e o 
contacto direto com os clientes têm de ser a base na 
qual consolidar a sua estratégia de vendas. Eviden-
temente, sem esquecer posicionar-se com uma boa 
estratégia omnicanal na sua área de influência.
Seria absurdo da minha parte negar agora que a 
venda online não tem futuro, mas sou um firme de-
fensor dos valores do comércio tradicional e penso 
que o armazém tem o perfil clássico de uma empresa 
com umas raízes muito profundas no seu território e, 
portanto, muito próximo dos clientes. Mas, insisto, 
sem nunca esquecer uma clara estratégia de posi-
cionamento na rede que é, em primeiro lugar, onde 
o consumidor faz as suas primeiras pesquisas para 
tomar decisões.
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A BigMat DAY chega à sua 12.ª edição com 
uma faturação de 21 milhões de euros
Quase todos os sócios espanhóis e portugueses e mais de 130 fornecedores par-
ticiparam, mais uma vez, neste formato de feira, a mais importante do setor da 
distribuia Península Ibérica.

 t Zona de entrada 
e acesso 
aos diversos 
pavilhões do 
recinto.

A décima segunda edição da Feira BigMat 
Day foi este ano organizada num cená-
rio muito singular, o Complexo Despor-

tivo de Somontes, um espaço situado na zona 
denominada El Prado, num enquadramento 
excecional que se encontra a norte da capital 
madrilena. A Feira reuniu 130 expositores de 
quase todas as famílias de produtos dos ma-
teriais de construção, além de ter organizado 
uma série de palestras de formação com a par-
ticipação de diversos fornecedores como a Te-
jas Borjas e a Fibratech, bem como demonstra-
ções de produto de empresas como a Quilosa, 
a Imprex e a Cevic.

O volume de negócios desta edição saldou-
se com um volume de operações à volta dos 21 
milhões de euros, o que representa um aumen-
to de 22,2 % relativamente à edição do ano 
anterior. O presidente da BigMat Iberia, Pedro 
Viñas, indicou que “uma vez mais, o BigMat 
Day demonstrou ser o ponto de reunião de re-
ferência do setor da construção e da bricolage 

em Espanha e Portugal. É uma grande oportu-
nidade para fazer negócios, intercambiar expe-
riências e conhecer as tendências do setor».

A faturação do Grupo Bigmat em 2019 
ascendeu a 857 milhões de euros, 36 % 

mais do que no exercício do ano anterior
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No decorrer deste encontro, foi apresentado o 
acordo de pagamento diferido a 120 dias assi-
nado com a entidade alemã DZ Bank, a segun-
da entidade financeira alemã em termos de ta-
manho e que funciona como cooperativa através 
das 12 000 sucursais dos seus 
mais de 900 associados. Trata-
se de um sistema que permiti-
rá ao grupo melhorar as con-
dições de pagamento e contar 
com um procedimento de pa-
gamento imediato e garantido 
ao fornecedor com cobertura 
de 100 % das operações. 
Graças a este sistema, os só-
cios da Bigmat poderão beneficiar da possibilida-
de de pagamento diferido até 120 dias a contar da 
data da fatura. Além disso, os sócios também po-
derão melhorar as suas condições de pagamento 

e reduzir a carga administrativa, bem como con-
sultar a sua carteira de pagamentos. Deste modo, 
os fornecedores da BigMat poderão antecipar a 
cobrança das faturas de forma totalmente garan-
tida, além de poderem planear a liquidez, aumen-

tar as vendas sem risco e 
suprimir as reclamações do 
pagamento das faturas. 
O presidente da BigMat Ibe-
ria destacou que este acor-
do assinado com o DZ Bank 
“permite ao grupo melhorar 
as condições de pagamento 
das faturas, garantindo aos 
nossos fornecedores o pa-

gamento imediato”. Além disso, desta maneira a 
BigMat melhora a sua capacidade de negociação 
e terá a possibilidade de obter um maior volume 
nas suas operações”.

O sistema, estabelecido com 
a segunda entidade alemã 

em termos de tamanho, 
permite melhorar as condições 

de pagamento e a gestão 
administrativa aos sócios

Sistema de pagamento centralizado a 120 dias

 pAspeto dos pavilhões com os diversos stands dos fornecedores.

Os Prémios à Inovação BigMat MAT+IN apre-
sentados no decorrer do BigMat Day reconhece-
rão os melhores produtos e iniciativas inovadoras 
no setor dos materiais de construção e bricolage 
e estão divididos em seis categorias: Discovery, 
prémio ao produto mais inovador e disruptor do 
mercado, tanto a nível profissional como destina-
do ao grande público; Ecoexcelence, à contribui-
ção ou compromisso para com a sustentabilidade, 
quer ao nível do fabrico, quer ao da utilização e das 
consequências de uso ou aplicação; Profriendly, 
à instalação que avança na simplificação, aumen-
tando a agilidade e possibilitando novas formas de 
realizar a instalação de um produto por parte de 
um profissional; Smart Innovation, à usabilidade 
ou empregabilidade de um produto; Taste, à esté-
tica; e Prestige, aos produtos que facilitem a co-
modidade ou o estilo de vida. 
     Um júri designará três finalistas em cada uma 
das seis categorias e os 18 produtos finalistas se-

Prémios BigMat MAT+IN

rão submetidos à eleição por parte do público do 
vencedor de cada categoria. Entre os seis finalis-
tas, o júri escolherá o vencedor absoluto. No dia 
31 de julho de 2020, os vencedores serão dados 
a conhecer.

 pDa esquerda para a direita: Jesús M. Prieto, diretor-geral da BigMat Iberia, 
Pedro Viñas, presidente da BigMat Iberia, e Francisco Javier García, conselheiro 
da BigMat Iberia
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Com 35 armazéns associados, 
o Grupo DIVENDI cresce em Portugal

A Divendi é uma central de compras e de ser-
viços jovem e dinâmica com a ideia clara de 
ser um grupo diferente dos já existentes no 

setor da distribuição de materiais de construção. 
Para a Divendi está muito presente que devem 
ser os sócios a tomar as decisões importantes, 
tendo em grande conta as opiniões de cada um 

deles e procurando o maior consenso possível 
para benefício de todos. Neste sentido, a central 
esforça-se diariamente para conseguir uma maior 
competitividade para o sócio trabalhando com 
empresas líderes no setor, tanto nacionais como 
internacionais, que garantam não só boas condi-
ções de compra como também produtos de boa 
qualidade. 

A meados do ano 2019, a DIVENDI traçou a estra-
tégia de implantação e crescimento no mercado 
de Portugal, e presentemente os resultados obti-
dos e as expetativas de crescimento não podiam 
ser mais satisfatórios. Atualmente, o Grupo tem já 
35 armazéns distribuidores associados, e o objeti-
vo a médio e longo prazo é tornar-se um dos ato-
res mais importantes de toda a Península Ibérica. 
Paulo Inês Barroso é nesta altura o responsável 
pela coordenação da expansão do Grupo Diven-
di em Portugal.

Uma importante projeção
A DIVENDI nasceu no dia 1 de janeiro de 2014 
com o apoio de 10 distribuidores locais das pro-
víncias espanholas de Múrcia e Almeria. O pri-
meiro objetivo foi tornar-se uma referência na 
zona do Levante e da Andaluzia, para se centrar, 
posteriormente, nas restantes comunidades au-
tónomas. Nesta altura, a Divendi está presente 
em praticamente a maior parte de todo o terri-
tório espanhol e, atualmente, tem mais de 150 
pontos de venda associados em Espanha. 

 pUma das mais recentes adições ao Grupo Divendi foi o Soferragens, um armazém de distribuição de materiais de construção 
localizado na cidade de Castelo Branco e líder em sua área de influência.

“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”

A DIVENDI entrou com força no mercado de Portugal e, atualmente, já dispõe de 35  
armazéns distribuidores de materiais de construção associados.
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“CADEIRAS DA MATOBRA” ANGARIAM 
16 687 EUROS PARA A ASSOCIAÇÃO DOCE  

Personalizar uma cadeira entregue em bru-
to, decorando-a e transformando-a numa 
peça única. Foi este o desafio criativo lan-

çado pela Matobra aos autores, em nome de uma 
causa solidária — angariar fundos para apoiar a 
Associação DOCE. A iniciativa reuniu 16 687 €, 
através da Venda Solidária das Cadeiras que de-
correu ontem, ao final do dia, no Alma Shopping.
Como celebração do seu 53.º aniversário, a Ma-
tobra promoveu a 3.ª edição d’As Cadeiras do 
Curso de Vida da Matobra, este ano apadrinha-
da pelo músico português António Zambujo. 

As 53 cadeiras, uma por cada ano da empresa, 
estiveram em exposição no Alma Shopping até 
ontem e surpreenderam os visitantes pela cria-
tividade e originalidade dos resultados. Entre os 
autores contavam-se nomes bem conhecidos dos 
portugueses, como Naide Gomes, Tânia Ribas de 
Oliveira, Camané, António Zambujo, Nuno Markl, 
Vasco Palmeirim, entre outros.

Eleger a melhor não era tarefa fácil, mas por 1 
€ era possível ao visitante votar na cadeira favo-
rita. Num total de 682 votos, a Cadeira da “Dance 
N’Arts School” foi a preferida, com 182 votos. Se-
guiram-se a cadeira da “ReVito”, com 129 votos e 
a cadeira da “Quebra o Galho” com 52 votos.

O evento culminou com a Venda Solidária 
das Cadeiras, que juntou perto de uma centena 
de pessoas. Note-se que a DOCE é uma associa-
ção dedicada a divulgar e combater a Tay-Sachs 
e outras Gangliosidoses, doenças raras para as 
quais não existe cura. Os fundos agora obtidos 
servirão para apoiar o trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido, nomeadamente no âmbito da 
formação específica aos cuidadores e nos pro-
jetos de investigação em parceria com diversos 
cientistas internacionais.

 u Vários exemplos das 
cadeiras solidárias 

apresentadas no evento 
organizado pela MATOBRA
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No ano de 1986, mais con-
cretamente no dia 1 de abril, 
abria as portas na localidade 

de Frielas a ANLORBEL, um distri-
buidor de materiais de construção 
que com o tempo se tornou numa 
empresa de referência no setor de 
materiais de construção e decora-
ção, criando nestes 34 anos fortes 
laços com clientes e fornecedores. 
Centrada não só no cliente final 
como também no grande projeto 
profissional, a Anlorbel dispõe de 
um centro logístico às portas de Lis-
boa e tem, além disso, uma exposi-
ção coberta com mais de 1000 m2. 
Consciente da constante evolução 
do mercado, a Anlorbel nunca deixa 
de procurar o que é novo e diferente 
e, para tal, conta com uma equipa de profissionais 
experientes para a assessorar em qualquer proje-
to de reforma ou decoração.

A estratégia da Anlorbel sempre foi conso-
lidar a sua presença no mercado nacional como 
um dos principais distribuidores de materiais de 
construção e estar sempre ao lado dos clientes 
acumulando, portanto, um amplo conhecimento 
dentro da sua área de negócios e uma vasta ex-
periência com as necessidades dos clientes.

Os valores da empresa apoiam-se em cinco 
pilares básicos: ética, excelência, inovação, sus-
tentabilidade e talento. Um dos seus principais 
objetivos é o de oferecer um excelente serviço de 
alta qualidade que garanta a satisfação total tanto 
dos clientes como dos fornecedores e emprega-
dos. Para a comodidade dos clientes, a Anlorbel 
oferece vários serviços com profissionais respon-
sáveis e com vários anos de experiência que os 
acompanham continuamente durante todo o pro-
cesso da obra ou da reforma.

ANLORBEL, mais de 30 anos a acompanhar 
sempre o cliente

 pÀs portas de Lisboa, a Anlorbel dispõe de uma exposição com 1000 metros 
quadrados cobertos. Cerâmicas, madeiras maciças e flutuantes. Tudo para 
casa de banho, cozinhas e roupeiros.

A Anlorbel adota procedimentos e práticas que garantam 
a sustentabilidade a nível social e ambiental na sociedade 

e no meio onde opera e interage
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Azulima e a cor dos azulejos 
pintados à mão

A Azulima é uma empresa que foi criada no fim 
do ano 1991 com o principal objetivo de ven-
der os azulejos decorativos pintados à mão 

da Cerâmica Constância. Além disso, a empresa 
abriu o primeiro show-room na cidade do Por-
to para vender em exclusivo este tipo de azulejo. 
A partir de 1994, e devido à insistência de clientes, 
arquitetos e também devido às novas exigências do 
mercado, a Azulima começou a diversificar a sua 
atividade e procurou trabalhar com produtos com-
plementares. Graças à experiência adquirida du-
rante estes anos no campo dos azulejos artísticos, 
a Azulima foi convidada para coordenar e aplicar 
os seus produtos em vários projetos importantes, 
tais como os painéis de azulejos figurativos da es-
tação General Torres em Vila Nova de Gaia no ano 
de 1992; também na estação de Contumil, nos anos 
1993 e 1994; e no final de 1995 encarregou-se da 
coordenação da colocação dos painéis de azulejos 
no aeroporto internacional de Macau. Mais recente-
mente, a Azulima proporcionou algumas estações 
para o metro da cidade do Porto.

Importância da renovação
A renovação é outra das áreas a que a Azulima pres-
tou uma especial atenção, sendo responsável por 
uma área considerável de fachadas recuperadas 
nalgumas cidades, mas com especial destaque 
na cidade do Porto. Com o aparecimento de vários 
programas de incentivos destinados à recuperação 
do património degradado, a Azulima tratou de ter 
disponíveis para este nicho de mercado materiais 
adequados à recuperação do interior das casas, for-
necendo também outros produtos disponíveis como 
mármores, mosaicos hidráulicos, azulejos, azulejos 
de vidro, etc. No que diz respeito aos objetivos e à 
filosofia operacional, a Azulima continuará a apoiar 
os estúdios de arquitetura e engenharia, as câma-
ras municipais, os construtores e também o setor 
do cliente particular, dos centros de formação e das 
escolas de arquitetura.

 pRestaurante Stake’n Shake na cidade do Porto, 
realizado com azulejos da Azulima — Pintura Manual. 
Painel realizado por Joana Vasconcelos.

 pPormenor do showroom da Azulima
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No passado mês de março, o armazém distribuidor 
de materiais de construção Casa Saramago or-
ganizou na Associação Cultural do Povo de Távo-

ra uma jornada de demonstração sobre a aplicação dos 
produtos de Lena Argatecnic. Em concreto, na jornada 
foram apresentadas várias soluções de aplicação tais 
como Cimentos Cola + Juntas, LENA® ETICS — Iso-
lamento Térmico (sistema capoto), Argamassas de Im-
permeabilização e Argamassas de Reparação de Betão.

A Casa Saramago é uma empresa fundada no ano de 
1990 pelo seu sócio fundador Manuel de Barros Go-
mes, tendo adotado no ano de 1995 o nome fiscal de 
Gomes, Cerqueira e Filhos, Lda., atualmente ainda em 
vigor. Estabelecida numa primeira fase na localidade de 
Arcozelo, Ponte de Lima, onde permaneceu até ao iní-
cio da década do ano 2000, transferiu-se posteriormen-
te para um armazém de maiores dimensões em Távora 
Santa Maria, Arcos de Valdevez, atual sede da empre-
sa. A sua atividade baseia-se no comércio minorista 
de materiais para a construção civil, bricolage e jardim, 
embora também comercialize produtos agrícolas que 
incluem a venda de produtos fitossanitários, sendo uma 
empresa devidamente autorizada pelas autoridades re-
guladoras para este fim.

A Casa Saramago organizou 
uma jornada de formação 
com Lena Argatecnic

 pZona do pátio exterior com a frota de camiões.

 pSede da Associação Cultural do Povo de Távora onde se desenvolveu 
a jornada de demonstração.
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A DECORPITA oferece o melhor design 
para a casa

Fundada no ano de 1994, a Decorpita centrou 
o início da atividade na venda e comerciali-
zação de materiais de construção e deco-

ração. Desde o início, há já 26 anos, a Decorpi-
ta cresceu nos contextos mais variados, sempre 
com o objetivo de conseguir uma posição que a 
distinguisse no mercado. A empresa tornou-se 
uma sólida equipa humana que propõe soluções 
integrais combinando funcionalidade com design. 
Atualmente, a empresa representa as marcas de 
costrução e decoração mais prestigiadas e ofere-
ce uma ampla gama de produtos e sempre atenta 

às tendências mais atuais e inovadoras do merca-
do. Por isso, a Decorpita dispõe de uma equipa de 
profissionais motivados, capazes de responder a 
qualquer projeto e pedido tanto do cliente profis-
sional como do cliente particular.

A empresa conta com 2 centros logísticos e 
põe à disposição dos clientes 4 exposições nas 
cidades de Lisboa, Oeiras, Vila Franca de Xira e 
Faro, para garantir uma oferta o mais ampla pos-
sível com mais de 18 000 referências de produtos 
dos mais variados segmentos do setor.

DecorPita lisboa
avenida infante santo, 72

DecorPita Vila Franca de Xira  
estrada casal da coxa, 2 - rondulha

DecorPita oeiras
rua coro de sto amaro de oeiras, 8c

DecorPita Faro
rua Dr. José neves Júnior, lote 35 – bloco a

NOVIDADE ABSOLUTA

A REVOLUÇÃO DA COLOCAÇÃO da pastilha ao grande formato, 
a limpeza instantânea e perfeita sobre a JUNTA FRESCA. 

FILA ESPAÑA INDUSTRIA QUÍMICA S.L.
12592 Chilches (Castellón)
t +34 964.590101 
e filaespana@filasolutions.com

Solicite informação na Feria 
o visite filasolutions.com 28/01 - 01/02  2019

N2-P3
stand C69
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ARMAZÉNS

Fundada no ano de 1993, a David & Nuno S.A. tor-
nou-se nestes 27 anos de trajetória empresarial no 
armazém de distribuição de referência na venda de 

bricolage, casa, jardim, tintas e materiais de construção 
do nordeste transmontano. A empresa tornou-se um sócio 
privilegiado no setor de materiais de construção, tanto a 
nível do cliente profissional como do cliente particular.

A empresa sempre se caracterizou pelo respeito das 
condições de segurança no trabalho, e pelas práticas co-
merciais compatíveis com o ambiente, os direitos no traba-
lho e os direitos humanos. Desta forma, a responsabilida-
de social é um princípio sempre presente na sua atividade 
comercial. Isto significa que a empresa apoia ativamente 
iniciativas importantes na comunidade local, tais como 
as que envolvem escolas, instituições de solidariedade 
social privadas, associações desportivas e clubes, bem 
como conselhos de freguesias.

Uma estratégia que se baseia em manter o equilíbrio 
entre as necessidades económicas, ambientais e sociais, e 
sem comprometer as oportunidades das gerações futuras.

Com uma gama de produtos com milhares 
de referências, a David & Nuno S.A. tem dois 
pontos de venda: um está situado numa área 

de exibição na Estrada Nacional 15 — S. 
Lourenço, e o outro é uma loja situada na 

Rua Emídio Navarro, no centro de Bragança

NOVIDADE ABSOLUTA

A REVOLUÇÃO DA COLOCAÇÃO da pastilha ao grande formato, 
a limpeza instantânea e perfeita sobre a JUNTA FRESCA. 
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A DAVID & NUNO S.A. celebra 
27 anos de existência





CASAS DE BANHO 
INOVADORAS

Com os produtos inovadores do sistema Schlüter®-SHOWER  
está disponível uma solução integral para a criação de espaços 
elegantes nas bases de duche e casas de banho de um só 
fabricante.

O nosso sistema além de garantir uma perfeita impermeabilização 
e uma drenagem segura da água, oferece muitas ideias para dar 
valor acrescentado à sua casa de banho.

Para saber mais visite a nossa página

www.schluter.pt

Schlüter®-SHOWER
Soluções integrais para a construção 
de bases de duches e casas de banho 
elegantes.

No passado mês de março, representantes da 
Paulo Antunes Materiais de Construção par-
ticiparam na ação de formação presencial de 

produtos para o sistema Fassatherm do fabricante 
Fassa Bortolo. Uma interessante experiência com 
uma excelente formação teórica e prática para apro-
fundar conhecimentos sobre o produto e poder as-
sessorar melhor os clientes. 

O armazém de distribuição Paulo Antunes é com-
posto por uma equipa jovem, com uma experiência 
consolidada de mais de 20 anos de atividade no se-
tor da construção civil em Portugal.

A Paulo Antunes 
participa numa ação 
de formação do 
sistema Fassatherm

 p Instalações da Paulo Antunes Materiais de Construção na localidade 
de Vimeiro, Lourinhã
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REPORTAGEM

Cria + Arquitectos, a arquitetura em 
direção à excelência com critérios 
de sustentabilidade

 uO grande projeto Alto do 
Lumiar. Na zona de ampliação 

da cidade de Lisboa.

A Cria + Arquitectos é uma empresa de Pro-
jetos de Arquitetura e Urbanismo que conta já 
com treze anos de experiência, tendo como 
missão a qualidade e a excelência dos ser-
viços prestados aos seus clientes, garantidas 
através da adoção de critérios de sustentabi-
lidade e adequação às necessidades ambien-
tais, económicas, estéticas e funcionais.

Ao longo do seu percurso, a Cria + Arquitectos 
foi-se destacando em diversos projetos que vão 

desde a habitação unifamiliar e coletiva aos escritó-
rios, bem como nas áreas da indústria, da restaura-
ção e da saúde.

No âmbito da habitação, a Cria + foi reconheci-
da em 2016 na pessoa da sua sócia fundadora, a 
Arquiteta Luísa Teixeira, com o Prémio Portugal 
Sotheby’s International Realty no Prémio Nacional 
do Imobiliário pelo empreendimento Aroeira Village 
Moment´s. Na área da saúde, o destaque vai para as 
inúmeras clínicas em todo o país, onde o know-how 
de toda a equipa da Cria + tem revolucionado o con-
ceito tradicional de Clínica.

Em 2019, com o crescimento da economia por-
tuguesa e a confiança atribuída pelos seus clientes, 
a Cria + viu aumentada a sua equipa que conta 
agora com doze profissionais que trabalham diaria-
mente para personalizar cada projeto ao gosto úni-
co de cada cliente sob a coordenação da Arquiteta 
Luísa Teixeira.
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REPORTAGEM

Luísa Isabel Pina Teixeira, nascida em 1977, 
é a sócia fundadora da Cria + Arquitectos. Li-
cenciada em Arquitetura pela FAUL (Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de Lisboa) em 
2001, tem diversificado a sua atuação no mer-
cado português trabalhando tanto em projetos 
privados como em obras públicas, onde ganhou 
concursos de conceção. Em 2017, licenciou-se 
em Direito pela FDL (Universidade de Lisboa). 
Juntando a Arquitetura ao Direito, conseguiu as-
sim uma maior ambivalência para a resolução 
de questões técnicas ao nível dos licenciamen-
tos, desenvolvendo um know-how único e uma 
mais-valia para a Cria + Arquitectos.

 t Projetos desenvolvidos pela  
Cria + Arquitectos.

“trabalham diariamente 
para personalizar cada 
projeto ao gosto único 

de cada cliente”



FORNECEDORES

20 Armazénsdos
Jornal

A Fila Iberia realizou a convenção anual 
e apresentou as suas últimas novidades
A convenção anual da rede de vendas decorreu nas instalações da Fila Iberia na lo-
calidade de Chilches, Castellón, e contou com a presença de Rui Lemos, responsável 
pela Fila Portugal.

A reunião presidida por Paolo Gasparin, 
diretor da Fila Iberia, centrou-se na aná-
lise e na necessidade por parte de toda 

a rede tecnocomercial de melhorar ainda mais 
o atendimento e o cuidado do cliente, e em 
aumentar as horas dedicadas à formação e a 
demonstrações práticas aos profissionais da 
construção que se dirigem aos pontos de ven-
da dos distribuidores. Além disso, outro dos 
assuntos importantes desta convenção foi a 
análise pormenorizada da nova linha dedicada 
ao profissional, o que significou uma mudança 
importante no que diz respeito ao packaging e 
ao modelo comunicativo na etiqueta, concebida  pÚltimas novidades de produto apresentadas pela multinacional italiana Fila.

Na convenção também se deu um especial 
destaque a todas as novidades que a Fila lan-
ça este ano no mercado e que completam a 
gama das soluções de limpeza instantânea em 
fresco como o EPOXY PRO, o produto de lim-
peza de resíduos frescos de junta epóxi, que 
permite ao colocador completar no mesmo dia 
o trabalho de rejuntamento e limpeza, deixando 
o material perfeitamente acabado e de acordo 
com a norma UNE 138002-2017, e a SILICONE 
REFINER, o isolante para o acabamento de si-
licone em fresco, um inovador antiaderente de 
resíduos que facilita a modelação de qualquer 
tipo de vedante, permitindo a sua perfeita apli-
cação e evitando a posterior formação de bolor 
e de bolhas de ar. 

Seguindo a linha estratégica orientada há 
vários anos para a procura de soluções eco-
compatíveis, o Grupo Fila apresenta este ano 
também a inovadora gama XTREME, cujo 
principal protagonista será o novo MP90 ECO 
XTREME, um hidro-óleo repelente de elevadas 
prestações e durabilidade, usável em condi-
ções extremas, e que com a sua extraordiná-
ria versatilidade permite a aplicação do mes-
mo em qualquer material com absorção e com 
qualquer acabamento superficial, desde o po-
limento brilhante ao acabamento mais rústico.  

Segundo Paolo Gasparin, “graças ao desenvol-
vimento das nossas diversas divisões de ne-
gócio, as nossas soluções são cada vez mais 
recomendadas pelos fabricantes de cerâmica 
e pedra natural, indicadas pelos arquitetos nas 
suas memórias de obra e escolhidas pelos pro-
fissionais da construção. 

Novos produtos no mercado

 pDa esquerda para a direita: Ramon Bufí, Responsável pela Área Nordeste Espanha, 
Rui Lemos, Responsável por Portugal, Carlos Ruiz, agente comercial Málaga, Regino 
Rubio, Responsável pela Área Sul Espanha, Antonio Payán, Responsável pela Área 
Centro Espanha, Olga Redondo, Diretora de Administração Fila Iberia, Juan Cadenas, 
Responsável pela Área Norte Espanha, Roberto Pietrobon, Diretor Comercial Grupo 
FILA, Paolo Gasparin, Diretor da Fila Iberia, Rebeca Torres, Dept.º de Administração 
Fila Iberia, e Rubén Domínguez, agente comercial Sevilha, Cádis e Huelva.

num trabalho feito ombro a ombro com o utili-
zador final e seguindo exclusivamente os seus 
conselhos, propostas, ideias e assessoria. 
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LENA® ARGATECNIC 
Produtos e soluções para construção e reabilitação

ara obras de construção e reabilitação, a LENA® ARGATECNIC (anteriormente designada de Lena® 

PArgamassas) oferece soluções que vão desde os cimentos cola, juntas, rebocos, alvenarias, betoni-
lhas e autonivelantes, até soluções mais técnicas na área do isolamento térmico, reabilitação com 

argamassas à base de cal, reparação de betão e soluções de impermeabilização mono e bi-componentes.

Atualmente os seus produtos encontram-se disponíveis em mais de 250 pontos de contacto que abrangem 
Portugal Continental, Ilhas e Mercado Internacional. 

A LENA® ARGATECNIC dispõe de um laboratório próprio, dedicando-se à realização dos ensaios exigidos 
para a marcação CE dos produtos e à investigação e desenvolvimento de novas soluções. Tem apostado no 
desenvolvimento de soluções de cariz sustentável, com utilização de materiais reciclados e matérias-primas 
ecológicas (baixas emissões gasosas), minimizando a utilização de recursos naturais.

Com cerca de 40 anos de experiência, a LENA® ARGATECNIC dispõe de uma vasta gama de produtos 
e soluções para obras de construção e reabilitação.

Instalações e 
equipa comercial da 
LENA® ARGATECNIC,
em Leiria

Capacidade 
produtiva diária
de 1200 toneladas,
nas suas 3 linhas 
de produção

DESDE 1982 A CUIDAR DA SUA CONSTRUÇÃO
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Apoio técnico

A LENA® ARGATECNIC possui uma equipa de profissionais especializados que abrangem o país, 
conseguindo realizar um acompanhamento mais próximo e fornecer uma resposta mais rápida a todas as 
solicitações. Realiza formações nos clientes, com uma vertente prática de demonstração de produtos. É 
igualmente prestado um apoio técnico do início ao fim do projeto, nomeadamente na prescrição de 
produtos, demonstração de produtos em obra e acompanhamento da evolução da obra.

Formações teórico-práticas Demonstrações em obra

Opinião Técnica

Temos de recuperar o nosso edificado com soluções de qualidade, que confiram garantia e 
durabilidade. Há que encontrar uma solução caso a caso, porque reabilitar é muito mais do 
que renovar o aspeto estético de um edifício, é melhorar as condições de habitabilidade, de 
conforto térmico e qualidade do ar interior, das pessoas que nele habitam. 

A LENA® ARGATECNIC considera que não existem reabilitações iguais e, por isso, tem 
apostado no desenvolvimento de soluções diferenciadas adaptadas a cada caso, tendo 
sempre como princípio a utilização de argamassas com características similares ao suporte 
existente, garantindo a perfeita união dos materiais. A vasta gama de produtos que 
disponibiliza, permite realizar todo o tipo de reabilitação, seja ela a nível estrutural ou apenas 
de revestimento/acabamento.

Cristiana Bonifácio 
Direção Técnica -

LENA® ARGATECNIC

 SAIBA MAIS 
www.lena.pt

geral@lena.pt

(+351) 244 723 720
SIGA-NOSRua dos Castanheiros nº11 | Boa Vista

Ap. 182 | 2420-415 Leiria - Portugal

LENARGATECNIC, LDA.

ARGATECNIC

R

DESDE 1982  A CUIDAR DA SUA CONSTRUÇÃO

Faça já o 
download! 

CATÁLOGO

Gama de produtos 

Atualmente a LENA  ARGATECNIC apresenta os seus produtos distribuídos ®
por 6 gamas: 

CIMENTOS COLA1

JUNTAS
JUNTAS2

JUNTAS
ARGAMASSAS DE REBOCO3

4

JUNTAS
SOLUÇÕES TÉCNICAS E REABILITAÇÃO5

JUNTAS
ARGAMASSAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO6

ARGAMASSAS DE ALVENARIA, BETONILHA,
 AUTONIVELANTES E NIVELANTES

O progresso passa pela reabilitação
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A RECER recebe pelo 5.º ano consecutivo 
o Prémio Cinco Estrelas

A Recer recebeu o Prémio Cinco Estrelas 
2020, numa gala que decorreu na Fábrica 
XL do LX Factory, em Lisboa.

Durante vários meses, estiveram em avaliação 
952 marcas em diversas categorias. No univer-
so de diversas marcas portuguesas e espanho-
las do setor dos Revestimentos e Pavimentos, a 
preferência dos consumidores e dos profissio-
nais recaiu mais uma vez sobre a marca Recer.
“É com grande orgulho que vencemos este 

quinto Prémio Cinco Estrelas. Cinco anos con-
secutivos a ser premiados demonstra que a 
qualidade do nosso produto é valorizada e re-
conhecida pelos nossos clientes, ano após 
ano, num setor tão competitivo como é o dos 
pavimentos e revestimentos cerâmicos. Acredi-
tamos que este prémio resulta também do pro-
fissionalismo e dedicação de todos os colabo-
radores da Recer” afirmou Carlos Alberto Silva, 
administrador da Recer.

Série Draft distinguida com o Prémio Cinco Estrelas
Draft é um pavimento cerâmico que foi desen-
volvido para permitir a criatividade e a persona-
lização de cada espaço. Com apenas algumas 
referências, pode-se criar infindáveis soluções 
estéticas, tornando cada espaço diferente e 
único. As peças podem ser rodadas e assim 
criar espaços exclusivo ao gosto de cada pes-
soa.

Sendo um produto decorativo, foi desenvol-
vido nos formatos 20x20 cm e 10x10 cm, per-
mitindo criar apontamentos de personalização 
em qualquer ambiente. Pode ser usado na pa-
rede ou no chão. Está disponível nas 3 cores 
de tendência mundial: a neutralidade do preto 
e os tons suaves da natureza representados no 
verde e no azul.

 pDa esquerda para a direita: Mário Oliveira, João Martins, Carmen Costa e Carlos Alberto.

“Cinco anos consecutivos a 
ser premiados demonstra que 
a qualidade do nosso produto”

Prémio permite aos 
consumidores identificar os 
melhores produtos e serviços

SOPREMA, S.A.

Zona Industrial de Alpiarça

Rua A Lote 4 B

2090-242 Alpiarça

www.soprema.pt

JUNTOS CONSTRUIREMOS UM FUTURO MELHOR
Especialistas em impermeabilização e isolamento térmico e acústico



SOPREMA, S.A.

Zona Industrial de Alpiarça

Rua A Lote 4 B

2090-242 Alpiarça

www.soprema.pt

JUNTOS CONSTRUIREMOS UM FUTURO MELHOR
Especialistas em impermeabilização e isolamento térmico e acústico
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THE ART OF STORYTILING
Histórias que revestem o Mundo

Constituída em 1977, a Revigrés é uma 
empresa especializada na produção de 
revestimentos e pavimentos cerâmicos 

que reveste o mundo com histórias, inspiração 
e arte há mais de 40 anos.
É a única empresa de revestimentos e pavi-
mentos cerâmicos em Portugal com a quádru-
pla certificação dos seus sistemas de gestão 
integrados, segundo quatro referenciais: Qua-
lidade, Ambiente, Responsabilidade Social, In-
vestigação, Desenvolvimento e Inovação.

 pCom sede em Barrô (Águeda), o edifício comercial — inaugurado em 1997 — é 
um projeto do Arquiteto Álvaro Siza Vieira, o primeiro vencedor de um Prémio 
Pritzker, em Portugal. Além do showroom na sede, a Revigrés tem também um 
showroom em Lisboa (Saldanha).

A constante aposta no design e na 
inovação permite à Revigrés desen-
volver coleções exclusivas que ante-
cipam as tendências e necessidades 
da construção contemporânea.
Apresenta revestimentos e pavi-
mentos cerâmicos com inúmeros 
efeitos estéticos — mármore, xisto, 
deck, madeira, cimento, metálico, 
mármore, entre outros — e todas 
as vantagens do grés porcelânico: 
porosidade quase nula, elevada re-
sistência às manchas e ao desgas-
te, bem como fácil limpeza e manu-
tenção. Destaque para a Coleção 
Cromática, uma das coleções em 
grés porcelânico mais completas a 
nível mundial, com 40 cores, em 10 
formatos e 3 acabamentos. As suas 
características técnicas e estéticas 
fazem com que os produtos da mar-
ca sejam a solução indicada para os 

mais variados usos: revestimento e 
pavimento, interiores e exteriores e 
em áreas públicas — áreas de trá-
fego intenso, tais como aeroportos, 
centros comerciais, hospitais e ho-
téis — ou residenciais.

A Revigrés desenvolve ainda, em 
parceria com entidades do sistema 
científico e tecnológico, projetos 
criativos e multifuncionais tendo em 
vista a proteção do ambiente, a efi-
ciência energética, a preservação da 
saúde e do bem-estar e maior inte-
gração arquitetónica. Destacam-se 
os projetos Revicomfort, um pavi-
mento cerâmico amovível e reutilizá-
vel, Revisilent, que promove o iso-
lamento acústico e térmico, e Revi-
sense, cerâmica sensitiva, sem bo-
tões nem teclas, que permite acionar 
qualquer dispositivo eletrónico por 
aproximação.

A aposta no design e na inovação 
tem merecido o reconhecimento do 
mercado nacional e internacional, 
com a atribuição dos principais pré-
mios de design internacionais.

Design e Inovação

A Revigrés dispõe ainda de um modelo de exposição inovador em vários pontos de venda, através do qual preten-
de reforçar a relação com os seus parceiros comerciais e promover a proximidade e envolvimento da Marca e do 
revendedor com os profissionais e o consumidor final. Estes espaços exclusivos Revigrés transportam o universo 
da marca para dentro dos seus revendedores e promovem a interação e ligação com o público, com o objetivo de 
valorizar as salas de exposição e enriquecer a experiência dos seus visitantes.

Um conceito de exposição inovador

A REvIGRÉS ESTá PRESENTE EM CERCA dE 50 PAíSES, nos vários continentes, através de uma rede comercial de 
distribuidores e agentes, acompanhada de perto por uma equipa comercial especializada. A sua presença destaca-
se em diversas obras emblemáticas, tais como a Basílica La Sagrada Família, em Barcelona, a obra maior de Gaudí 
— para a qual a Revigrés tem desenvolvido variadíssimas cores da Coleção Cromática — e o Harrods, em Inglaterra. 

 p A Coleção Cromática, uma das coleções em grés 
porcelânico mais completas a nível mundial.
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A REVIGRÉS APRESENTA NOVAS 
COLEÇÕES NO CATÁLOGO GERAL 2020
Em 2020, a Revigrés volta a reunir todas as suas coleções de pavimentos e 
revestimentos cerâmicos num único Catálogo Geral.

São muitas as novidades que a marca apresenta neste novo catálogo, as quais irão contribuir 
para escrever as histórias de sucesso dos projetos dos seus parceiros e clientes ao longo 
do ano. A par de coleções emblemáticas, como a Coleção Cromática, com 40 cores, 10 

formatos e 3 acabamentos — disponível em objetos BIM —, o novo Catálogo Geral da Revigrés 
apresenta as mais recentes soluções cerâmicas. No Catálogo Geral 2020, a Revigrés também 
convida a dar asas à imaginação e propõe enriquecer os projetos através da aplicação das suas 
peças de cerâmica em superfícies alternativas.

A nova Coleção Vogue apresenta 
revestimentos e pavimentos com reflexos dos 
metais mais nobres, numa elegância discreta 

que permite criar ambientes requintados. Está 
disponível em 6 cores e 4 aformatos (30x60, 
60x60, 45x90 e 90x90 cm).

Depois da coleção Nordik, com o novo formato 
180 cm para revestimento e pavimento, a 

Revigrés apresenta a Nordik Lines. A Nordik 
Lines é uma coleção de revestimentos 

cerâmicos inspirada na nobreza das madeiras 
nórdicas e enriquecida com linhas em relevo que 

dão um charme intemporal aos espaços interiores. 
Está disponível em 4 cores, no formato 30x90 cm.

O Catálogo Geral Revigrés 2020 traz também 
uma retrospetiva moderna do mosaico em 

pequeno formato através da Coleção Retro. 
Com 9 cores vibrantes, no formato 20x40 com 
pré-corte em 10x10 cm, esta solução pretende 

dar reposta às tendências atuais dos projetos de 
reabilitação.
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A coleção Urban passa a estar 
disponível em mais 4 formatos 

(30x30, 45x90, 60x120 e 
90x90 cm) num total de 7 

— e na cor Antracite —, 
apresentando agora 6 cores 

que permitem criar ambientes 
inspirados na paisagem de betão 

das grandes metrópoles.

MixForms, MixPeak e MixStep combinam 
com a cor White Cool da coleção Unicolor 
e estão disponíveis nos formatos 30x60 e 

30x90 cm.
A Mix Reliefs traduz a aposta da Revigrés 
em coleções com relevos e estruturas. Uma 

mistura de linhas, volumes e texturas, com 
jogos de luz e sombras, que cria movimento e 

dá vida própria aos ambientes.

ColEção MixPeak

ColEção MixStep

Simultaneamente, o novo catálogo lança um novo serviço: a possibilidade de identificar 
os projetos com a marca, personalizando a obra com o logotipo Revigrés

ColEção MixForms



FORNECEDORES

30 Armazénsdos
Jornal

Lã mineral Volcalis, isolamento 
eficiente, seguro e acessível

 PUBLIREPORTAGENS

Volcalis – Isolamentos Minerais, S.A. a 
nova empresa do Grupo Preceram, dedi-
ca-se à produção de lã mineral através de 

um processo de produção absolutamente ino-
vador e único em Portugal. 

Com base num método totalmente susten-
tável, e fazendo uso das melhores matérias-pri-
mas, produtos naturais e tecnologias avança-
das de alta eficiência, a Volcalis disponibiliza ao 
mercado uma ampla gama de soluções eco-
lógicas e de alta qualidade. Este produto, de 
crescente procura no setor da construção, vem 
dar resposta ao forte crescimento internacional 
no segmento do isolamento, e à necessidade 
da utilização de produtos isolantes não com-
bustíveis. A Volcalis tem vindo a aumentar a 
vasta gama de soluções disponibilizadas pelas 
empresas do Grupo Preceram e, mais direta-
mente, a complementar os sistemas de placas 
de gesso da Gyptec Ibérica. 

A lã mineral volcalis é um produto ecoló-
gico à base de areia e ligante de origem bioló-
gica, feito em Portugal, com alto desempenho 
térmico e acústico. É um isolamento resistente 
ao fogo, de fácil aplicação e, por ser altamente 
compressível, simplifica o transporte, o corte e 
a instalação. A lã mineral Volcalis contribui para 
o conforto e a eficiência térmica e acústica dos 
edifícios. Permite uma solução de isolamento 
de elevado desempenho, livre de substâncias 
nocivas e que cumpre os mais exigentes pa-
drões de avaliação da qualidade do ar interior. 
A Volcalis tem classificação A+ na qualidade 
do ar interior. A Volcalis está disponível em 3 

 t Devido à 
sua elevada 
compressibilidade, 
a lã mineral 
Volcalis simplifica 
o transporte, 
o corte e a 
instalação.

Principais características da lã mineral Volcalis:

•	 As suas propriedades térmicas contribuem para o conforto e 
para um baixo consumo de energia.

•	 Devido à sua estrutura interna, é um excelente isolamento 
acústico.

•	 Material de proteção contra incêndio, é incombustível e não 
conduz o calor.

•	 Aplicação confortável, tem um toque suave.
•	 Versátil, possibilita múltiplas aplicações.
•	 É altamente compressível, o que simplifica o transporte e 

permite reduzir as emissões de CO2. 
•	 Produto ecológico e reciclável. 

diferentes gamas, “EASY”, “COMFORT” e 
“ALPHA”, e é fornecida em rolo ou em painel, 
com ou sem revestimento. A lã mineral é utiliza-
da numa ampla gama de aplicações, tanto na 
construção de novos edifícios como na reabi-
litação, em tetos, divisórias e revestimentos de 
paredes, para isolamento térmico e acústico.

A fábrica Volcalis está situada no centro de Portugal e dispõe 
de fácil acesso às redes marítimas, ferroviárias e rodoviárias. 

Está perto do porto de Aveiro, o que permite a expedição de 
grandes quantidades de lã mineral para o mundo inteiro

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.
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NOVIDADES NA GAMA DE PRODUTOS 
DA SCHLÜTER®-SYSTEMS

Este ano, mais uma vez, a Schlüter-Systems apresenta muitas soluções novas para todos os 
profissionais do setor da cerâmica. A novidade com maior destaque é o sistema Schlüter
-ARCLINE, que combina de forma única os perfis de alta qualidade com elegantes acessó-

rios de banho. Fiel ao lema “encaixar em vez de furar”, os acessórios são ancorados nos perfis 
portadores, evitando assim o perigo de danificar tanto a cerâmica como a impermeabilização. 
Desta forma, a Schlüter-ARCLINE oferece desenho, funcionalidade e flexibilidade num sistema, 
criando ambientes em casas de banho com um listelo inteligente. 

Outra novidade são os perfis da série 
Schlüter-vINPRO, que foram desenvolvi-
dos para cumprir com as exigências espe-
ciais dos acabamentos vinílicos, ou outros 
de baixa espessura. O sistema contém 
soluções tanto para remates de paredes e 
degraus de escada, como para transições 
e esquinas, e foram desenvolvidas com 
base na qualidade e estética dos perfis 
para cerâmica da Schlüter-Systems.

Também é apresentado o novo perfil Schlüter-dESIGNBASE-SL-E em aço inoxidável para 
o revestimento de rodapés de alta qualidade. Além disso, este perfil está disponível nas novas 
alturas de 11 e 16 cm. Por último, as estantes Schlüter-SHELF em 
novos acabamentos atrativos. Com cinco novas cores, ficam dispo-
níveis mais variedades e mais possibilidades de combinação com os 
desenhos atuais da cerâmica e da pedra natural. 

Fiel ao lema “encaixar em vez de furar”, 
os acessórios são ancorados nos perfis 

portadores, evitando assim o perigo 
de danificar tanto a cerâmica 
como a impermeabilização

 pARClINE, que combina de forma única os perfis de alta qualidade com elegantes 
acessórios de banho

 pO sistema contém soluções tanto para remates de 
paredes e degraus de escada

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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Canais de chuveiro  
ACO ShowerDrain B

drenagem eficaz

Solução simples,

Ninguém repara 
nos nossos canais

Quando um canal de drenagem cumpre 
a sua função sem dar qualquer problema, 
ninguém dá por ele.
O ACO ShowerDrain B proporciona uma 
drenagem de até 0,55 l/s em todos os tipos 
de chuveiros com uma instalação muito 
rápida e simples. É composto por um perfil 
em aço inoxidável de uma só peça e um 
sumidouro em plástico aparafusado que 

reduzem a acumulação de água e evitam 
qualquer risco de fugas. A profundidade 
mínima de instalação é de 77 mm. 
Descubra a nossa ampla gama de canais de 
chuveiros e sumidouros em aço inoxidável 
para qualquer medida, aplicação e tipo de 
impermeabilização em www.aco.pt

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.

ACO. creating 
the future of drainage

ACO showerdrainB PT.indd   1 14/4/20   21:43

Não pensará
em mais nada

................

................

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
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