
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

Desde 1982 a cuidar da sua construção
LENA® ARGATECNIC iniciou a sua atividade em 1982, em 
Leiria, com o fabrico de cimentos cola. Foi a empresa nacional 
pioneira na certificação desta gama de produtos, primando 
pela sua qualidade e garantia, sendo uma referência no setor.  
Página 24
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A Decomat surge há 15 anos, destacando-se no mercado pela qualidade 
das marcas com que trabalha, entre as quais, várias marcas nacionais.
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O 
que irá acontecer com o comércio tradicio-
nal relativamente ao comércio eletrónico?.
Este é o título de um artigo que escrevi no 
início do ano passado, onde argumentava 

que os armazéns de materiais de construção têm de 
centrar o discurso na sua própria realidade e, depen-
dendo do produto e sobretudo da localização geo-
gráfica ou do tipo de cliente, de centrar os objetivos 
para captar e fidelizar os clientes através de uma es-
tratégia de omnicanalidade para poder integrar per-
feitamente tanto a sua presença online como offline. 
Terminava o artigo dizendo que se trata, em suma, 
de combinar a proximidade, a assessoria e a expe-
riência de compra, com as vantagens de poder ter 
acesso ao cliente também através da internet, e que 
será decisivo que possa relacionar-se com o cliente 
através do canal em que este se encontrar. Passa-
ram 8 meses desde este artigo e agora parece que é 
mais válido que nunca. 

Há uns dias atrás, um meio de comunicação publi-
cou que o comércio eletrónico na construção passou 
durante estes dias de emergência sanitária devido ao 
Covid-19 de matéria pendente para se tornar a única 
via para manter o negócio. Na minha opinião é um 
pouco exagerado.

Vamos pôr o nosso setor no seu contexto. É preciso 
ter em conta que o armazém generalista tem dois 
tipos de cliente: o profissional e o particular, e que 
cada um deles requer estratégias diferentes quanto 
a preços e serviços, entre outros, tendo em conta, 
além disso, que em linhas gerais o maior volume de 
faturação de um armazém corresponde ao cliente 
profissional. E é, precisamente, neste tipo de clientes 
que a venda online ainda não entrou com força em 
nenhum operador. Partindo desta realidade, é preci-
so ter em conta, além disso, que uma venda online 
potente e com garantias de sucesso representa um 
grande investimento em recursos económicos, e que 
também fazem falta conhecimentos muito específi-
cos nesta nova ferramenta tecnológica no que diz 
respeito a software, posicionamentos, estratégias, 
pricing, etc.). 

Penso que é muito importante assinalar também que, 
no fundo, o armazém generalista de materiais de 
construção é um negócio de proximidade e, portan-
to, tem de apostar também em valores diferenciais, 
tais como a qualidade dos produtos e, sobretudo, o 
trato com os clientes, que possivelmente sempre co-
nheceram e sabem o que procuram. Mas tudo isto, 
insisto, sem esquecer de se posicionarem com uma 
boa estratégia omnicanal na sua área de influência. 
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dirEção: Ramon Capdevila - rcapdevila@jornaldosarmazens.com • tradução: Cláudia Oitavén - ccaquii@gmail.com 

administração, rEdação E PublicidadE: c/ Sant Antoni, 32 • 17220 SANT FELIU DE GUIXOLS • Tel. + 34 972 09 14 93 • www.jornaldosarmazens.com 

dEsign E Paginação: www.estudigenis.es • imPrEssão: Rotimpres • PEriodicidadE: Trimestral, Núm. 12,  Dezembro 2020 • Depósito legal: GI 746-2017

Mais do que na venda online, o arMazéM 
teM de apostar na oMnicanalidades

RAMÓN CAPDEVILA
Diretor de Jornal dos Armazéns

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



6 Armazénsdos
Jornal

ARMAZÉNS

Quais são as diferenças entre os armazéns de materiais de 
construção de Espanha que estão melhor e os que estão pior

No número do passado mês de maio da revista        
L’informatiu, que publicámos para os armazéns de 
materiais de construção em Espanha, apresentámos 
uma análise dos 224 principais armazéns de materiais 
de construção espanhóis tomando como base do es-
tudo a faturação destes no ano 2018, e utilizámos as 
contas depositadas no Registo Comercial (base de 
dados SABI). (Pode consultar este ranking dos princi-
pais armazéns espanhóis em:
www.almacenesconstruccion.com/noticias.
As conclusões do referido artigo eram que as situa-
ções económicos-financeiras das empresas do se-
tor melhoraram muito ao longo dos últimos anos. De 
igual forma, pusemos em evidência que as empresas 
mais rentáveis se caracterizam por terem um balanço 
mais apto (com maior liquidez e menos dívidas), por 
gerirem de forma mais eficiente os ativos e conse-

guirem mais vendas por empregado e com melhores 
margens. Neste artigo, aprofundamos sobre as carac-
terísticas que distinguem as empresas que obtêm os 
melhores e os piores resultados do setor, e concentra-
mo-nos no último ano com dados disponíveis, que é o 
exercício de 2018. Considere-se que no momento em 
que publicámos este artigo, junho de 2020, a maior 
parte das empresas ainda não tinha depositado as 
suas contas de 2019 no Registo Comercial.
Consideramos que este estudo pode ser de interesse 
para os armazéns de materiais de construção por-
tugueses, e que o conhecimento das empresas do 
mesmo setor em Espanha também lhes pode servir 
de análise. No número do Jornal dos Armazéns que 
publicaremos no próximo mês de março, apresenta-
remos e analisaremos o ranking dos principais arma-
zéns de materiais de construção de Portugal.

Estudo realizado por Oriol Amat, catedrático 
da UPF e decano da UPF Barcelona School of 
Management, e publicado em L’informatiu, uma 
revista que editamos para o mercado espanhol. 

Esta é distribuída em todos os armazéns de 
materiais de construção espanhóis, e nela 
publicamos todos os anos o ranking dos 
principais armazéns de materiais de construção 
espanhóis consoante o volume de faturação

 Introdução

Tal como se pode verificar na figura 1, por cada 100 
euros de vendas, as empresas mais rentáveis geram 
7,12 euros, enquanto as empresas menos rentáveis 
perdem 0,39 euros. Esta diferença de pouco mais 
de 7 euros é explicada pelos 3 euros de diferença na 
margem bruta, 3 euros de diferença nas despesas de 
pessoal e cerca de 1 euro de diferença em cada uma 
das parcelas seguintes: outros custos de exploração, 
amortizações e custos financeiros. Como têm mais 
lucros, a parcela de custos que é mais elevada nas 
empresas mais rentáveis é o Imposto sobre Socieda-
des, que representa pouco mais de 2 euros por cada 
100 euros de vendas. 

Na figura 1, se compararmos as empresas mais ren-
táveis com as empresas menos rentáveis, verifica-se 
também que as primeiras vendem uns 80 000 euros 
mais por empregado e ganham uns 20 000 euros mais 
por empregado e, por outro lado, podem retribuir um 
pouco melhor para o pessoal (uns 1500 euros mais 
por empregado e ano).
Ao nível de rentabilidade, as diferenças são muito 
grandes; as empresas mais rentáveis têm 17 % de 
rentabilidade financeira, enquanto as menos rentáveis 
perdem 1 %.

 Os pontos-chave da conta de resultados
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Figura 1  Contas de resultados de 2018 em percentagem sobre receitas e rácios económicos das empresas do setor de 
distribuidores de materiais de construção distinguindo as menos rentáveis, a média do setor e as mais rentáveis.

Figura 2  Principais rácios financeiros de 2018 das empresas do setor de distribuidores de materiais de construção 
distinguindo as menos rentáveis, a média do setor e as mais rentáveis

Fonte: Elaboração própria com dados do Registo Comercial (base de dados SABI).

Em conclusão, neste setor acontece o que acontece 
na maior parte, ou seja, a fronteira entre o sucesso e 
o fracasso é uma acumulação de pequenas diferenças. 
Neste caso, pudemos ver como pequenas diferenças 

em cada uma das parcelas (vendas, margens, custos, 
prazos de existências, prazos de cobrança, etc.) geram 
grandes diferenças na posição financeira e na rentabili-
dade final das empresas.

Também há grandes diferenças ao nível financeiro. Tal 
como se pode verificar na figura 2, as empresas mais 
rentáveis têm uma melhor liquidez, um menor endivida-
mento e uma gestão mais eficiente do ativo, visto con-
seguirem uma maior rotação. Esta gestão mais eficiente 
do ativo verifica-se claramente com as existências, visto 

que nas melhores empresas os materiais estão 56 dias 
no armazém, enquanto nas empresas menos rentáveis 
estão o triplo do tempo (163 dias), o que gera mais ten-
sões financeiras nestas últimas empresas. As empresas 
mais rentáveis também cobram antes dos clientes (65 
dias) enquanto as menos rentáveis cobram a 90 dias.

 Os pontos-chave do balanço

Fonte: Elaboração própria com dados do Registo Comercial (base de dados SABI).

 Conclusões
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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

O Grupo BigMat faturou 918 milhões de euros 
e ultrapassou os 500 armazéns de distribuição 
aderentes em 2019

O BigMat obteve receitas globais de 918 
milhões de euros no exercício do ano 
2019, o que representa uma subida de 

11 % relativamente aos resultados do ano an-
terior. Os números foram dados a conhecer no 
decurso da assembleia-geral de acionistas rea-
lizada com a máxima garantia de segurança, e 
incluiu a assistência de 16 sócios em represen-
tação da totalidade dos sócios do Grupo, tendo 
sido sujeitos a estritas medidas de segurança 
anticovid. Os restantes sócios puderam acom-
panhar a assembleia através de streaming. 

O Grupo tem já mais de 500 armazéns de 
distribuição associados que representam um 

total de mais de 700 pontos de venda, entre 
sócios da BigMat, sócios da central Divendi e 
Más Obra e sócios da BigMat integrados na 
Coarco. Segundo Pedro Viñas, presidente do 
Grupo BigMat, “somos o líder do setor que 
mais advoga em ter empresas grandes, profis-
sionais e modernas, que ofereçam os melhores 
produtos e serviços tanto para o profissional 
como para o particular. Vamos continuar a cres-
cer por nossa conta e continuaremos abertos a 
estudar a possibilidade de compra, integração 
e colaboração que outras empresas da nossa 
atividade nos possam fazer chegar”.

No passado mês de junho entrou em funcio-
namento o novo espaço de comércio eletróni-
co que o Grupo BigMat desenvolveu, onde os 
clientes podem usar a ferramenta de e-com-
merce para comprar e efetuar os pedidos, de-
cidindo se os recolhem em menos de quatro 
horas no ponto de venda BigMat da sua esco-
lha ou, alternativamente, os recebem na dire-
ção que indicarem num prazo máximo de 24 a 
48 horas. O lançamento desta nova plataforma 
por parte da BigMat centra-se em dois objeti-
vos muito claros: ocupar um espaço próprio no 
mercado online e, por outro e muito importante, 
captar e levar tráfego aos pontos de venda 
físicos através da reserva online, do ROPO e, 
sobretudo, do “Click & Collect”.
     

Com este novo canal, a Central de Compras e Serviços BigMat posiciona-se numa clara estra-
tégia de omnicanalidade, visto que poderá atender e dar serviço aos clientes através de todos 
os seus canais de venda existentes na atualidade. O novo espaço disporá de novos serviços e 
aplicações que já foram desenvolvidos e que irão sendo agregados ao site após serem testados 
para a sua constante evolução. Estes novos serviços e aplicações ajudarão a BigMat a procurar 
para os seus clientes um serviço mais completo e eficaz, deslocando fluxos de clientes entre os 
diversos canais de assistência e venda, conseguindo assim uma verdadeira prestação de serviços 
Omnichannel.

Novo espaço de comércio eletrónico

Com este novo canal de venda, a BigMat posiciona-se numa clara estratégia 
de omnicanalidade

 pPedro Viñas, presidente da BigMat Iberia.
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A Decomat aposta na inovação 
e na atenção ao cliente

A Decomat surge há 15 anos, destacando-se no 
mercado pela qualidade das marcas com que 
trabalha, entre as quais, várias marcas nacio-

nais. Os produtos que comercializam destinam-se 
não só aos profissionais da área da construção mas 
também a consumidores finais que desejam aliar o 
design à qualidade do produto, acompanhando as 
últimas tendências de cores e formatos do mercado 
dos materiais de construção. 

Localizada em Bragança, dispõe de modernas 
instalações, com cerca de 1000 m2 de exposição 
onde podem ser apreciados ambientes de casas 
de banho e cozinhas, para além de inúmeros e mo-
dernos expositores de revestimentos e pavimentos 
de cerâmica. Oferecem aos clientes um serviço de 
atendimento personalizado com qualidade compro-
vada. Para isso, contam com uma equipa de pro-
fissionais jovens e competentes sempre prontos a 
prestar quaisquer esclarecimentos. A pensar sempre 
na satisfação dos clientes, apostaram na inovação 
tecnológica, pelo que dispõem de modernos equi-
pamentos informáticos e de gestão que lhes permi-
tem garantir uma adequada gestão de stocks e res-
ponder eficazmente aos pedidos de encomendas e 
orçamentos. 

Dispõem ainda de um serviço de design que per-
mite a realização do seu projeto em 3D para uma 
melhor visualização do seu espaço a construir/re-
modelar.

 pMorada da Decomat em Av. das Cantarias n.º 97, na cidade de Bragança

 pNa foto dos sócios está o Vitor Rodrigues, à direita, e o Rui Rodrigues, à esquerda.

 u Zona de exposição de cerâmica e zona de exposição 
de artigos para casa de banho.
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EXPERÊNCIA E TECNOLOGIA
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F M I R - FORNECIMENTO MATERIAIS ISOLAMENTO, 
pioneira na comercialização de materiais de isolamento

Pioneira na comercialização de materiais 
de isolamento em Portugal em 1988, du-
rante uma viagem pelo país, Miguel Reis 

verificou que a oferta de materiais de isolamen-
to térmico e acústico era praticamente inexis-
tente. As casas portuguesas, embora possuís-
sem uma arquitetura exterior muito agradável, 
apresentavam falhas gritantes ao nível do con-
forto interior, onde era normal vermos pessoas 
em casa completamente cobertas como se 
estivessem no polo norte, ou ouvirmos tudo o 
que se passava no apartamento do vizinho, por 
falta de um isolamento eficaz.

Após alguns dias de reflexão, decidiu então 
apostar na comercialização de materiais de 
construção, com especial destaque para duas 
áreas: isolamentos térmicos e acústicos e re-
vestimentos interiores e exteriores.
Fez então várias viagens pela Europa onde en-
cetou negociações com os fabricantes das me-
lhores marcas tendo conseguido a sua repre-
sentação.

Tinha chegado a hora de apresentar estas 
novas soluções ao mercado português. E nada 
melhor do que nas Feiras de Materiais de Cons-
trução, onde marcam presença para além dos 
técnicos e construtores, o cliente final. O primei-
ro contacto foi realizado na Exponor em 1990, 
com resultados deveras encorajadores, seguin-
do-se Lisboa e Braga.

 p instalações na 
freguesia de S. 
Pedro de Rates.

Após terem dado a conhecer os produtos ao 
mercado, começou-se a comercialização, com 
a implantação em diversas casas comerciais 
por todo o País. E estava-se em 1992 quando 
foi inaugurada a sede da F.M.I.R. em Cres-
tins, Balazar, Póvoa de Varzim, seguindo-se a 
primeira filial em Sacavém (1994), Guimarães 
(1996), e consequente expansão para o Algar-
ve com 4 distribuidores: Raminho & Raminho, 
Euroaço, Imoarte e Ibergesso.

De 1989 a 2003 têm vindo sempre a crescer, 
graças à ajuda dos clientes, que desta forma os 
fazem sentir recompensados por todo o rigor e 
honestidade que mantêm na atividade comer-
cial. No ano 2003 inauguraram instalações 
na freguesia de S. Pedro de Rates, Póvoa de 
Varzim (fase á E.N. 206), com um único propó-
sito: poder servi-los melhor. Esse será sempre 
o objetivo que norteará a atividade da empresa.

 t Miguel Reis, CEO da F 
M I R - FORNECIMENTO 
MATERIAIS ISOLAMENTO.
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A Grésdias apresenta uma nova imagem 
renovada com novos espaços
Estão em Almeirim desde 1955. O avô, Manuel Dias, comprou o terreno com 1800 m2 
há mais de 60 anos, junto ao cemitério, que era fora da cidade, naquela época.

Assim começou a história deles, o princípio de uma 
longa história familiar da qual o “Rei do Barato” e 
depois a Grésdias preenchem quase três déca-

das. Passou do avô para os filhos e agora está com os 
netos. Juvenal e Filipe Dias apresentam uma Grésdias 
renovada, com uma nova imagem, com novos espaços 
de exposição, novos produtos, novos expositores, mais 
soluções e soluções únicas. Os orçamentos são grátis, 
dispõem de um serviço rápido de entregas dos produtos 
adquiridos no espaço em qual-
quer zona do país. A experiência 
adquirida ao longo de muitos anos 
permite prestar um serviço profis-
sional de consultoria para remo-
delar e decorar as habitações dos 
clientes (casas de banho, cozi-
nhas, quintais, anexos, etc.).

São uma empresa que possui 
e faculta o contacto de profissio-
nais de confiança, com experiên-
cia comprovada, responsáveis 
e que respeitam os clientes para 
serviços de obras ou restauro.

Querem ser reconhecidos não 
só pelos bons preços ou pelo 
serviço que prestam aos clientes 
como também pelas atividades 
e eventos que realizam, pelo 
apoio que tentam dar à comuni-
dade e por tudo o que são no dia 
a dia como empresa e como en-
tidade que quer fazer muito mais 
do que apenas vender.

Têm um mundo de soluções em Azulejos, Mosai-
cos e Banho, para que cada um possa criar, a um preço 
acessível, o ambiente de uma casa onde todos os dias dá 
mais gosto viver e receber os amigos. Visite-os e vai ver 
que… vai valer a pena!

Juvenal e Filipe Dias apresentam 
uma Grésdias renovada, com uma 
nova imagem, com novos espaços 

de exposição, novos produtos, 
novos expositores, mais soluções 

e soluções únicas

 pOs proprietários da Grésdias: Juvenal Dias e Filipe Dias, à direita da imagem.
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Eficaz em todas 
as superficies!

Respeita 
as superficies!

Seguro para 
as pessoas!

Produto idóneo
ao protocolo 

HACCP.

Aposta pelo seguro, com FILA.
Agora mais do que nunca à higiene das superfícies é fundamental, para viver em ambientes sãos e seguros para toda a família.
Ter ambientes limpos e protegidos, contribui para o bem estar das pessoas. É por esse motivo que aprimorámos a fórmula 
dos produtos CLEANER PRO e BRIO adicionando álcool, um componente altamente higienizante, para todo o tipo de 
superfícies que usámos diariamente, assim garantimos uma higiene segura e adequada.

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

A Instante Flutuante oferece experiência e 
atendimento personalizado em cada projeto
Com mais de 18 anos de experiência na venda de materiais de construção, oferecem 
mão de obra qualificada para o mercado habitacional e industrial. Dispõem de Exposição 
de Materiais de Construção e Decoração com um atendimento personalizado, onde 
procuram satisfazer a necessidades dos clientes nos projetos destes.

 p Instalações de Instante Flutuante en el Edificio do Vale, Fracção A, Estrada Nacional 8, em la localidade de Torres Vedras.

 pBruno Leandro, proprietário da Instante 
Flutuante.

Excelência e Profissionalismo
 A equipa é composta por um conjunto de pessoas qualifica-
das com experiência profissional na construção civil nas áreas 
de arquitetura, engenharia e comercialização de produtos.

Seguro e Garantia
 Trabalham com produtos de qualidade para garantir maior du-
ração e satisfação aos clientes. Encaram a realização de cada 
projeto como se fosse deles próprios.
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Diferentes zonas da ampla exposição de produtos de cerâmica e banho.
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Talvez possamos dizer que es-
tamos a meio de uma crise de 
saúde pública sem preceden-

tes na história de vida de cada um 
de nós.

Esta situação tem implicações di-
retas na nossa vida, na vida das nos-
sas famílias e na “vida” das nossas 
empresas. 

Já lá vão oito meses de pandemia 
no nosso país, estamos a atravessar 
a segunda vaga de contágios, que, 
com algum otimismo, poderá ser a 
última antes da solução generaliza-
da para este problema com escala 
global e consequências ainda pouco 
evidenciadas.

Já muito tem sido referido que o 
nosso sector está a passar ao lado 
desta crise, pois tem sido confirma-
do pelos agentes dos diversos sub-
sectores da construção que tudo vai 
bem e com níveis de atividade acima 
até das previsões que qualquer um 
de nós terá elaborado.

A procura de habitação continua 
com níveis que mostram resiliência, 
a reabilitação não transparece sinais 
de abrandamento e mesmo as obras 
públicas, embora com menos ex-
pressão, parecem querer contribuir 
positivamente.

Ora, parece não faltarem razões 
para manter a esperança na manu-
tenção de um nível de atividade que 
suporte os projetos dedesenvolvi-
mento das nossas organizações. E 

aqui gostaria de me deter um pouco 
a refletir com os Ilustres Colegas so-
bre a necessidade da modernização 
das nossasempresas.

As cadeias de distribuição nacio-
nais ou multinacionais estão a tra-
balhar a “todo o vapor”, e sempre 
o fizeram, para captarem para si o 
negócio da distribuição de materiais 
de construção. Investem hoje capital 
intensivo para desenvolver as me-
lhores ferramentas de venda, as me-
lhores plataformas de comércio, as 
melhores localizações pelo país fora, 
o maior poder negocial junto dos for-
necedores nacionais e internacionais 
e as melhores equipas. Investem hoje 
para continuarem a investir no próxi-
mo ano e seguintes, sempre com o 
objetivo claro de se tornarem na me-
lhor oferta e melhor satisfazerem as 
necessidades dos clientes do vasto 
universo do mercado da construção.

Como avaliamos se elas o estão 
ou não a conseguir? Temos um in-
dicador claro do seu sucesso, a sua 
quota de mercado, que vai crescen-
do de ano para ano. O maior opera-
dor do mercado, em apenas 15 anos, 
conquistou 10% do mercado total.

É fundamental para nós, os “Co-
merciantes Independentes de Ma-
teriais de Construção”, adotarmos 
uma estratégia de modernização 
constante nas nossas organizações 
e fazermos face à constante mudan-
ça nas preferências e necessidades 

dos nossos clientes. Lembro apenas 
que os nossos clientes também são 
clientes “delas” e se estas estão a 
ganhar quota de mercado, isso quer 
dizer que os nossos clientes vão 
cada vez mais às grandes superfícies 
de bricolage comprar produtos e ser-
viços concorrentes dos nossos.

É fundamental que as nossas em-
presas se modernizem, que acom-
panhem a mudança, que façamos, 
aliás, evoluir as nossas organizações 
a um ritmo maior ou pelo menos ao 
mesmo ritmo que o mercado, caso 
contrário estamos a tornar-nos irrele-
vantes nesse mesmo mercado.

É fundamental que nós, o Canal 
Tradicional de Distribuição de Mate-
riais de Construção, esteja forte, mo-
derno e competitivo. Não seria bom 
para nós termos um sector frágil à 
mercê do rápido desenvolvimento da 
moderna distribuição. Nós queremos 
ser para os nossos clientes uma dis-
tribuição mo derna, próxima e con-
veniente.

Desejo a todos os Ilustres Cole-
gas saúde e coragem para a nossa 
missão de modernização deste sec-
tor tradicional da economia portu-
guesa.

Conte com a Associação dos Ma-
teriais de Construção para esta longa 
viagem.

Bons negócios, muita saúde e espiri-
to associativo.

Carlos Rosa
Presidente da aPCMC





20 Armazénsdos
Jornal

Gonzalo Causin começou a sua carreira profissional na SIKA no ano de 1997 como gerente de produto de membranas. 
Em 2002 foi promovido a diretor de zona de Madrid, e três anos mais tarde foi nomeado diretor de negócios. Desde 
2013 tem estado a trabalhar como diretor dos mercados “pavimentos”, “coberturas” e “reabilitações”. É o diretor-
geral da SIKA desde o ano de 2017. 
Este ano de 2020 foi nomeado presidente da AIFIm, Associação de Fabricantes de Impermeabilização de Portugal 
e Espanha. Causin tem um Master em engenharia civil pela E.T.S. de Engenheiros de Estradas, Canais e Portos da 
Universidade Politécnica de Madrid.

Gonzalo Causin
Presidente da AIFIm, Associação Ibérica de Fabricantes de 
Impermeabilização de Portugal e Espanha
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“19,4 % das casas portuguesas 
vivem com uma temperatura 
inadequada no seu interior”

ENTREVISTA

O que é a AIFIm e quais os seus objetivos? 
A AIFIm é uma associação sem fins lucrativos que 

reúne os 7 fabricantes mais importantes da Península 
Ibérica de materiais de impermeabilização. Somos ainda 
uma associação muito jovem (nascemos em 2018), mas 
com uns objetivos muito claros de representar e defender 
os interesses da nossa indústria. 

Todas as nossas linhas de ação e estratégias de tra-
balho estão focadas na promoção de ações de forma-
ção, comunicação sobre as vantagens e benefícios da 
impermeabilização em edifícios, na qualidade destes ma-
teriais, na competitividade das empresas que os fabricam 
e, acima de tudo, no seu forte compromisso para com a 
sustentabilidade económica, ambiental e social. 

Que fabricantes compõem atualmente a Associa-
ção?

Neste momento, os nossos associados são a BMI, a 
CHOVA, a DANOSA, a MAPEI, a RENOLIT ALKORPLAN, 
a SIKA e a SOPREMA.

Preveem novas incorporações?
Sim, é evidente. Estamos abertos à incorporação de 

novas empresas do setor. Os nossos estatutos estabele-
cem que as empresas fabricantes de impermeabilização 
com mais de 5 anos de trajetória empresarial podem ser 
membros de pleno direito. 

Também estamos a convidar várias empresas do se-
tor a juntar-se à nossa associação como sócios aderen-
tes ou colaboradores. Por exemplo, há outras indústrias, 
como os fabricantes de materiais de isolamento, que es-
tão fortemente enraizadas com a nossa e que estão inte-
ressados como nós em fomentar as boas práticas no se-
tor. Aproveito esta magnífica oportunidade para convidar 
todas as empresas que estejam interessadas na melhoria 
e na consolidação do nosso setor de impermeabilização, 
a pedirem-nos informações sobre a nossa atividade, a 
conhecerem-nos e a juntarem-se ao nosso trabalho de 
reivindicação e representação.

Portugal é um país que impermeabiliza mal, ou não 
impermeabiliza? 

O problema de Portugal não é que seja um país que 
impermeabilize mal os edifícios novos que estão em 
construção e que estão em conformidade com as nor-
mas, mas que, tal como acontece em Espanha e noutros 
países à volta, é haverem muitíssimas casas obsoletas e 
com diversas patologias que devem ser reabilitadas. São 
precisamente estas casas a nossa matéria pendente para 
conseguir um parque muito mais eficiente.

Como intui a evolução que o crescimento do mer-
cado da impermeabilização poderá ter em Portugal?

Felizmente, e apesar da pandemia, no ano de 2020 
não notámos os efeitos da crise que castigaram outros 
países. A construção manteve uns números semelhantes 
aos de antes da chegada da COVID-19. É muito possível 
que os efeitos da pandemia se notem mais adiante em 
2021 ou 2022, mas por outro lado, a grande construção 
de nova habitação com coberturas planas e o impulso 
do setor da reabilitação de edifícios podem estabilizar o 
mercado.

Para a AIFIm, o mercado português é muito importan-
te, visto que quase todos os nossos associados contam 
com presença comercial no país. Estaremos muito aten-
tos à situação do país e confiamos que os bons números 
de vendas que registámos nos últimos anos se poderão 
repetir.

Pensa que as possíveis ajudas europeias que po-
dem chegar pela crise do COVID 19 se centrarão em 
grande medida em dar um impulso à reabilitação e à 
impermeabilização?

Sim, sem dúvida. Já estão em marcha alguns proje-
tos que beneficiarão destas ajudas com o objetivo de 
aumentar a eficiência energética das casas. Juntamente 
com o impulso às grandes infraestruturas rodoviárias e 
ferroviárias, a reabilitação de edifícios será um dos des-
tinos destas importantes ajudas para fomentar a recupe-
ração económica. 
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Tem dados sobre o parque habitacional exis-
tente em Portugal que necessita de ação?

O parque edificado de Portugal é bastante velho 
e, além disso, construído numa época em que não 
se olhava tanto para a qualidade dos edifícios. É um 
dos países europeus que tem a habitação com maior 
falta de conforto. Por exemplo, até há apenas duas 
décadas, o isolamento térmico não era contemplado 
na construção de edifícios, e os que o têm é de muito 
pouca grossura. Com a impermeabilização aconte-
ceu o mesmo. Isto significa que para conseguir uma 
temperatura de conforto o consumo energético é 
muito elevado, portanto, também encontramos si-
tuações de pobreza energética maiores que noutros 
países europeus.

Um relatório recente pôs a descoberto que 
19,4 % das casas portuguesas vivem com uma tem-
peratura inadequada no seu interior (em comparação 
com a média europeia de 7,3 %) e 4,5 % das famílias 
não pode fazer face às faturas de energia. A parte 
positiva com que queremos ficar na AIFIm é que nos 
últimos 10 anos, a forma de construir em Portugal 
evoluiu muitíssimo e positivamente e, especifica-
mente, a maneira de impermeabilizar.

Pensa que o mercado da impermeabilização 
sofre de falta de especialização?

Cada vez menos. Em apenas alguns anos, os 
instaladores de materiais de impermeabilização es-
pecializaram-se muitíssimo e adquiriram uma gran-
de capacidade técnica. Todos nos lembramos que 
quando se começaram a aplicar membranas betu-
minosas apareceram muitos problemas porque os 
instaladores se estavam a formar.

Agora é raro encontrar uma patologia na instala-
ção deste tipo de membranas e os problemas são 
completamente pontuais. Os instaladores são cada 
vez mais técnicos e especializados nos diversos ti-
pos de impermeabilizações.

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

Ao contrário do que aconteceu com os instala-
dores, na cadeia da distribuição há ainda um grande 
trabalho a fazer para melhorar a capacidade de pres-
crição e assessoria dos pontos de venda dos mate-
riais de impermeabilização.

Há um exemplo muito ilustrativo e é que, em Por-
tugal, os materiais de impermeabilização que mais 
se vendem pertencem às gamas mais baixas de pro-
duto das marcas que estão presentes no país. É ne-
cessário um grande trabalho de formação por parte 
das empresas para a situação melhorar.

Que papel tem a distribuição de materiais de 
construção de ter na venda dos seus produtos? 

Um papel muito importante. No caso da distribui-
ção de materiais de impermeabilização, uma grande 
parte é feita através das cadeias de grossistas que 
vendem todas as categorias de produtos: isola-
mento, tubagens, cimentos, entre outros, e isto faz 
com que seja mais complicado estar especializado. 
Portanto, a cadeia de distribuição tem um desafio 
muito grande, visto serem os verdadeiros embaixa-
dores dos nossos materiais junto dos compradores 
e os que têm de mostrar todas as vantagens e be-
nefícios da impermeabilização.

 
A distribuição para a venda dos seus produ-

tos está preparada tecnicamente? Há ações de 
formação previstas? 

Recentemente, anunciámos um plano de forma-
ção juntamente com os nossos associados no qual 
poremos em marcha diversos programas de forma-
ção. Se algo de bom esta pandemia teve, é que nos 
aproximou do trabalho e da formação de maneira 
totalmente , portanto, as possibilidades de adquirir 
novos conhecimentos estão muito mais ao alcance 
de todos.

Além da formação que é desenvolvida pelos 
nossos associados, a partir de janeiro de 2021 de-
senvolveremos um programa dirigido a todos os 
agentes do setor. Por agora e enquanto a pandemia 
durar, toda a formação será feita , mas esperamos 
que conforme vá passando esta situação, possa-
mos retomar também a formação presencial. 

Texto: Ramon Capdevila
Fotografía: AIFIm
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LENA® ARGATECNIC 
Produtos e soluções para Construção e Reabilitação

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

Desde essa altura que o crescimento e alargamento da gama de produtos tem sido uma constante, 
disponibilizando atualmente soluções técnicas e de reabilitação na área do isolamento térmico, na área das 
argamassas à base de cal e reparação de betão, soluções de impermeabilização, autonivelantes, entre 
outros. 

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.

LENA® ARGATECNIC iniciou a sua atividade em 1982, em Leiria, com o fabrico de cimentos cola. 

AFoi a empresa nacional pioneira na certificação desta gama de produtos, primando pela sua qualidade 
e garantia, sendo uma referência no setor. 

DOWNLOAD
CATÁLOGO

CIMENTOS COLA1

JUNTASJUNTAS2

JUNTAS
ARGAMASSAS DE REBOCO3

JUNTAS
ARGAMASSAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO6

4
ARGAMASSAS DE ALVENARIA, BETONILHA,
 AUTONIVELANTES E NIVELANTES

GAMA DE PRODUTOS E SOLUÇÕES

DESDE 1982 A CUIDAR DA SUA CONSTRUÇÃO

 40 ANOS
EXPERIÊNCIA

MARCA

JUNTAS
ISOLAMENTO TÉRMICO (ETICS), REPARAÇÃO5
DE BETÃO E ARGAMASSAS BASE CAL
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Eventos  

De forma a promover a marca e os seus produtos, a LENA® ARGATECNIC tem vindo a realizar diversos 
Open Days de norte a sul, nas instalações dos seus clientes. 
Durante todo o dia, os técnicos da LENA® ARGATECNIC estão disponíveis para ajudar os visitantes a 
encontrar as soluções adequadas para os mais variados e exigentes projetos, esclarecer todas as dúvidas, 
bem como realizar aplicações práticas de produtos. 

OPEN DAYS 

www.lena.pt
SAIBA MAIS

NOTA: Todos os eventos são realizados cumprindo as normas impostas pela DGS, sendo obrigatório o uso de máscara, 
manter a distância social e respeitar a lotação permitida (que depende das condições e dimensões do espaço do cliente).

Este Webinar Express teve como objetivo apresentar o LENA® 839 BetDur®. Um produto 3 em 1 diferencia-
dor no mundo da reabilitação de betão. Numa única aplicação passiva, repara e regulariza. 

Em breve serão comunicados novos Webinars. Fique atento!

Adaptando-se ao contexto pandémico atual, a LENA® ARGATECNIC realizou, dia 5 de Novembro, o seu 1º 
Webinar Express (30 min), que incidiu sobre a temática “Tripla Ação na Reparação de Betão – LENA® 839 
BetDur®”.

WEBINARS

geral@lena.pt

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

Ap. 182 | 2420-415 Leiria - Portugal

LENARGATECNIC, LDA. 

Parecer técnico

Patologias ao nível do isolamento
A questão da pandemia e a necessidade de estarmos mais tempo em casa 
veio acentuar a importância de um sistema de isolamento eficaz. As pessoas 
observaram e comprovaram a baixa eficácia ou mesmo ineficácia do 
isolamento térmico existente nas suas casas, que normalmente com a 
velocidade do dia a dia passava mais despercebida. O isolamento é 
imprescindível quando queremos obter uma construção eficiente em termos 
energéticos. Isto porque não adianta estar a aquecer uma casa quando temos 
grandes perdas térmicas através de paredes não isoladas.

Um dos modos mais eficazes para melhorar a eficiência energética de um 
edifício é "envolvê-lo" com um revestimento isolante. é um LENA® ETICS 
sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior, a solução perfeita para 
garantir a eficiência energética dos edifícios, proporcionando-lhe o máximo 
conforto em casa.

Por Eng.º Luís Silva 
Responsável técnico pelo Dept. Qualidade da LENA® ARGATECNIC
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Ninguém se apercebe
dos nossos canais

A elegância pode manifestar-se da forma 
mais espetacular ou mais discreta. O ACO 
ShowerDrain S é um sistema de drenagem 
quase invisível, composto por um perfil de 
aço inoxidável com apenas 2 cm de largura 
instalado no solo. A profundidade de ins-
talação mínima (55 mm) é ideal para obras 
de renovação. Oferece uma capacidade de 
drenagem de até 0,8 l/s e uma proteção 
sonora comprovada em conformidade com 
as normas europeias.

O sifão amovível permite uma extrema 
facilidade de limpeza. Descubra a nossa 
ampla gama de canais de chuveiros e sumi-
douro em aço inoxidável com uma grande 
variedade de medidas, aplicações e tipos 
de impermeabilização em www.aco.pt

Canais de chuveiro  
ACO ShowerDrain S

Elegância invisível

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 showerdrainS PT.indd   1 14/12/20   18:11

Novo canal de drenagem Mufle 4ALL da 
ACO para áreas domésticas e pedonais
A ACO apresenta uma nova solução prática e multifuncional para a recolha de 
águas em zonas domésticas ou pedonais: Mufle 4ALL. Um canal de drenagem 
pré-montado, fabricado em plástico e fácil de instalar

Mufle 4ALL é um sistema de drenagem 
que recolhe águas provenientes da 
chuva ou da rega. Fabricado em plásti-

co HD-PE (polietileno de alta densidade), o ca-
nal foi concebido em forma de U. A superfície 
interior é lisa e impermeável, permitindo assim 
uma drenagem rápida do fluxo de água para 
a rede de esgoto geral. Além disso, a estrutura 
externa com nervuras melhora a fixação entre o 
betão e o canal, facilitando a sua instalação e 
um rápido funcionamento. 

A grelha exterior de ranhuras é fixada por cli-
que e pode ser em aço galvanizado, aço inoxi-
dável, ferro fundido ou HD-PE. A classe de car-
ga é A15, o faz com que seja a solução ideal 
para zonas domésticas e pedonais como pá-
tios, jardins, calçadas e passeios. É uma solu-
ção versátil com acessórios para a ligação com 
outros canais Mufle 4ALL ou tampas, que per-
mitem reter a água no caso de optar pela reu-
tilização. 

 u Canais de drenagem 
Mufle 4ALL da ACO.

Mufle 4ALL apresenta 
desempenhos de alta 
resistência mecânica e química, 
com 1 metro de comprimento. 
Sendo fabricado em plástico, 
é leve e fácil de transportar. 
Foi concebido de acordo 
com a norma EN 1433
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sonora comprovada em conformidade com 
as normas europeias.

O sifão amovível permite uma extrema 
facilidade de limpeza. Descubra a nossa 
ampla gama de canais de chuveiros e sumi-
douro em aço inoxidável com uma grande 
variedade de medidas, aplicações e tipos 
de impermeabilização em www.aco.pt

Canais de chuveiro  
ACO ShowerDrain S

Elegância invisível

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 showerdrainS PT.indd   1 14/12/20   18:11
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A RECER apresenta os novos 
hidráulicos no novo formato 10x10

Nas séries Revival e Twenties encontra 
também vários desenhos no formato 
10x10. Este é um formato tradicional 

convertido numa solução moderna, tanto 
em ambientes urbanos como rústicos.

Com estes novos produtos da série Re-
vival e Twenties que permitem também a 
conjugação com o formato 20x20 potencia-
mos a possibilidade de criar padrões, com 
a certeza de obter um conjunto de produ-
tos diversificados e visualmente ricos, que 
combinam diferentes esquemas geométri-
cos, linguagens estéticas, memórias e mo-
dernidade. Para esta nova aposta da Recer 
foram selecionados os desenhos mais ade-
quados ao formato 10x10.

Uma das linhas orientadoras da marca 
nas suas propostas de pequenos forma-
tos é possuir uma oferta diversificada de 
produtos com soluções para todos os esti-
los de consumo e diferentes abordagens de 
decoração ou necessidades técnicas. 

Os pavimentos e revestimentos cerâmi-
cos Recer pretendem encontrar a resposta 
para ambientes atuais, que convidam a um 
constante e intuitivo desafio à imaginação, 
sem restrições, fundindo estilos e materiais, 
na procura de espaços únicos. 

 pNovo hidráulico Revival Memory.

 pNovo hidráulico Twenties Vertex.

Os pavimentos e revestimentos cerâmicos 
Recer pretendem encontrar a resposta para 

ambientes atuais
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A RUBI inaugura instalações 
em Coimbra
O Grupo RUBI-Germans Boada, que possui atualmente 11 filiais à volta do mundo 
e cuja marca está presente em mais de 120 países, continua a trabalhar para estar 
ao lado do colocador e, apesar da crise sanitária mundial, o Grupo continuou os 
seus planos de crescimento em grandes mercados-chave para a marca, como é o 
caso de Portugal e dos Estados Unidos.

No que diz respeito à RUBI Portugal, uma 
das filiais históricas do grupo que ope-
ra desde 1984 na cidade de Coimbra, a 

empresa deslocou-se para umas novas instala-
ções com uma maior superfície de escritórios 
e reforçou as zonas destinadas à oficina e ao 
stock de peças de reposição. Com esta nova 
localização, a empresa pretende melhorar o ní-
vel de serviço aos clientes.

A RUBI Portugal continua a apostar na for-
mação dos profissionais e, consciente desta es-
tratégia, as novas instalações também dispõem 
de uma zona para formação e demonstrações 
de produto, dois aspetos que desde sempre 

foram fundamentais para o desenvolvimento 
da empresa. Ambas as filiais apostaram por 
dispor de uma zona destacada de showroom 
em que podem mostrar fisicamente as últimas 
novidades de produto RUBI, para que todos 
os clientes e profissionais possam conhecer e 
consultar o catálogo de forma física. 

O Grupo RUBI opera a nível mundial e 
proporciona soluções ao colocador através de 
uma gama de produtos altamente tecnológica 
e na vanguarda do setor, oferecendo formação 
contínua ao instalador e contribuindo assim 
para a profissionalização do setor. 

 t Novas 
instalações da 
RUBI Portugal 
na cidade de 
Coimbra.

A filial RUBI Portugal, 
fundada no ano 
1984, inaugura 

instalações para 
melhorar o seu 

nível de serviço e 
a visibilidade da 

marca no país

A RUBI conta com uma equipa humana espalhada pelos cinco continentes, 
sempre atenta às necessidades do utilizador final
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Novas soluções para a impermeabilização 
completa de bases de duche e casas de banho
Cada vez mais, o principal foco de atenção está nos detalhes de impermeabilização de 
zonas húmidas, que devem garantir a ligação estanque de qualquer elemento saliente 
ou pré-fabricado à impermeabilização. Para esse efeito, a empresa Schlüter-Systems 
desenvolveu um inovador sistema completo para a construção de bases de duche e de 
casas de banho, cumprindo com as exigências mais elevadas na obra. 

Desde 1987 que os profissionais de cons-
trução confiam no sistema KERDI para 
a impermeabilização de zonas húmidas, 

tais como bases de duche, casas de banho, 
cozinhas e piscinas. No entanto, também se 
devem proteger os perímetros das banheiras 
e bases pré-feitas contra eventuais infiltrações 
de água. Esta proteção é conseguida através 
do novo set Schlüter®-KERDI-TS, que contém 
todos os componentes necessários para a co-
nexão segura e garantida da lâmina de imper-
meabilização KERDI a banheiras e bases de 
duche esmaltados, acrílicos e de resina. O set 
é composto pela banda de impermeabilização 
fabricada em polietileno com geotêxtil em am-
bas os lados e uma zona autoadesiva, peças 
de esquina e um adesivo de montagem imper-

meável, que no seu conjunto evitam de forma 
garantida e duradoura as infiltrações de água 
nas ligações perimetrais dos elementos pré-fa-
bricados. 

Por outro lado, apresenta os novos mangui-
tos pré-fabricados Schlüter®-KERDI-MV, que 
facilitam a impermeabilização segura dos atra-
vessamentos de tubos e ligações hidráulicas às 
torneiras. Através de uma zona central elástica 
e sem geotêxtil, estas peças são ajustáveis a 
diferentes diâmetros de tubos. Com seis mo-
delos diferentes, é possível adequar a cada tipo 
de instalação. 

O set Schlüter®-KERDI-PAS é composto 
por um manguito pré-fabricado e uma anilha 
de plástico especial. Em combinação com esta 
anilha instala-se o manguito para a ligação hi-

 t Soluções 
Schlüter® que 
aumentam o 
conforto na 
construção e 
reabilitação de 
duches e casas 
de banho



Novas ideias para duches e 
casas de banho acolhedores
Com o sistema de aquecimento elétrico de baixo consumo 

Schlüter-Ditra-Heat conseguem-se aquecer os pavimentos e 
paredes revestidos a cerâmica em combinação com os perfi s de 
iluminação LEd Schlüter Liprotec, criando ambientes quentes e 

acolhedores em casas de banho e nas zonas de duche.

www.schluter.pt

dráulica. Desta forma, é possível impermeabilizar 
com garantia para a posterior instalação das tornei-
ras. Os sets estão disponíveis com manguitos de 
15 mm de diâmetro e são indicados para tubos de 
22-40 mm.

Ambas as novidades fazem parte do sistema 
KERDI-SHOWER para a construção completa de 
duches e casas de banho, cujo componente cen-
tral é a drenagem linear Schlüter®-KERDI-LINE. O 
sistema combina grelhas elegantes com descargas 
preparadas para conectar com garantia e seguran-
ça à impermeabilização. Também fazem parte do 
sistema os nichos impermeáveis e pré-fabricados 
Schlüter®-KERDI-BOARD-N, as estantes de dese-
nho Schlüter®-SHELF, o sistema de aquecimento 
elétrico para pavimentos e  paredes Schlüter®-DI-
TRA-HEAT e muitas soluções, que aumentam o 
conforto na construção e reabilitação de duches e 
casas de banho. 

 pSistema KERDI-SHOWER para a construção 
completa de duches e casas de banho
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A REVIGRÉS APRESENTA NOVAS COLEÇÕES

Os recentes acontecimentos globais trouxeram mudanças profundas à forma como nos rela-
cionamos em comunidade e vivenciamos os espaços, privilegiando-se, mais do que nunca, 
o conforto e o bem-estar.

Neste sentido, a Revigrés apresenta 6 novas coleções de revestimentos e pavimentos cerâmicos 
com que pretende contribuir para escrever as histórias desta nova realidade, dando resposta às 
expetativas de profissionais do setor e consumidores.

Coleção MONTANA

A nova coleção Montana reproduz as texturas e 
tons originais da madeira com a mesma riqueza 
de contrastes deste material natural. Uma textu-

ra suave aliada a uma variação gráfica muito rica e 
tonalidades naturais, recriam com toda a fidelidade os 
pormenores da madeira, remetendo para sensações de 
conforto e tranquilidade.

Apresentando o novo formato 20x90cm, com 5 cores, 
a coleção Montana destaca-se pelo seu caráter prático 
e funcional, contribuindo para desenhar ambientes im-
pactantes e, ao mesmo tempo, envolventes, em espa-
ços interiores públicos e residenciais.
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Coleções CALACATTA 
e COVELANO

Coleções OMNI 
e OMNISTONE

Inspiradas no requinte e nobreza da pedra natural, as 
coleções Calacatta Oro, Calacatta Bianco e Covela-
no Bianco possuem uma beleza diferenciadora que 
surpreende nos mais diversos ambientes.
Enquanto as tonalidades douradas da coleção Cala-
catta Oro criam ambientes sofisticados e harmonio-
sos, Calacatta Bianco reproduz os veios cinza refina-
dos do mármore natural, enriquecendo a vivência dos 
espaços.
A coleção Covelano Bianco remete 
para a elegância e personalidade do 
mármore natural com reflexos subtis 
que criam ambientes intimistas.
Disponíveis nos formatos 30x60cm, 
30x90cm e 40x120cm, as coleções Ca-
lacatta e Covelano são adequadas para 
revestimento em interiores, como halls 
de entrada, salas, quartos de banho e 
cozinhas.

As coleções Omni e Omnistone, em grés porcelânico técnico 
de última geração, foram desenhadas para dar resposta aos 
projetos arquitetónicos mais exigentes, aliando a qualidade 
técnica ao design.
Os padrões gráficos singulares destas coleções — com tona-
lidades suaves e variações cromáticas naturais — são ob-
tidos através da mistura e deposição controlada de pós, em 
toda a espessura da peça, o que lhes 
confere elevada resistência e durabi-
lidade.
A coleção Omni está disponível em 6 
cores, 5 formatos e 4 acabamentos.
A coleção Omnistone, com 6 cores, 
5 formatos e 2 acabamentos, alia 
excelentes características técnicas a 
nuances gráficas inspiradas na subti-
leza da pedra natural.
Omni e Omnistone são soluções mui-
to completas para revestimento e 
pavimento que permitem projetar am-
bientes em espaços interiores e exte-
riores, residenciais ou públicos, sen-
do especialmente adequadas para 
áreas de tráfego intenso.
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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
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