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VIDRO DUPLO
VIDRO TEMPERADO
VIDRO DECORATIVO
VIDRO LAMINADO
FACHADAS VEA, VEC
APLICAÇÃO EM OBRA
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Para receber as próximas edições
em formato digital, envie-nos um
email com o seu pedido para:
newsletter@cristalmax.pt

A Cristalmax, iniciou uma parceria comercial com a Sunbell, empresa com larga 
experiencia no mercado, para a comercialização de vidro duplo com estore interior, 
ficando assim com uma vasta gama de soluções, desde estores manuais, a bateria 
(Sistema Inovador Patenteado) e eléctricos. Sendo em lâminas de alumínio, estores 
em tecido e Blackout. “Tecnologia aplicada ao filtro solar.” É o slogan que acom-
panha anos de inovação em pesquisa da SUNBELL Ltd, num espírito de conforto e 
beleza. 
Os seus produtos têm contribuído para a tendência crescente de vidros duplos, com 
características inovadoras, que não podem ser comparados a sistemas comuns de 
protecção solar.
Sunblock e Sunveil, são os dois novos tipos de tecido dentro do vidro que completa 
a sua gama de produtos já estabelecidos nos diferentes sistemas de aplicação.
Escolher SUNBELL é escolher qualidade e beleza para melhorar o ambientes em
que vivemos.
Convidamos vossas excelências a visitar a sua web page em www.sunbell.it.



O sucesso do nosso desempenho está directamente depen-
dente da performance individual e colectiva de cada um de 
nós, pelo que as iniciativas de formação e desenvolvimento 
dos nossos colaboradores merecem especial atenção:  

Recursos Humanos
Twin Towers – Lisboa

Health e Raquete Clube – Quinta da Marinha, Cascais

Hotel Vanguarda – Guarda

Obra: Twin Towers – Lisboa
Localização: Lisboa
Cliente: Seveme
Ano: 2001/2003

Descrição: Fornecimento e apli-
cação de cerca de 750 M2 de vi-
dro no total, na sua maioria vidro 
Laminado, vidro Laminado Tem-
perado, Vidro duplo, vidro tem-
perado e espelhos

Obra: Health Club Quinta da Marinha
Localização: Cascais
Cliente: Coutinho & Coutinho, Lda
Ano: 2003/2004

Obra: Hotel Vanguarda
Localização: Guarda
Cliente: Eusébio & Marques, Lda
Ano: 2001/2003

Descrição: Fornecimento e apli-
cação de cerca de 350 M2 de vi-
dro no total, na sua maioria vidro 
Laminado, vidro temperado e es-
pelhos, bem como cerca de 200 
M2 de Alucobond.

Obras de Referência

Nota: Nas próximas edições fique a conhecer outras obras de referência.

Produtos Dorma
No passado dia 27 de Abril a Cristalmax teve o prazer de 
aceitar o convite para participar, nas instalações da Amoratec, 
a uma apresentação/ formação dos novos produtos
Dorma, nomeadamente a nova porta automática de cor-
rer CS80 Magneo, bem como a mola automática de abrir 
ED100.

No passado dia 23 de Maio realizou-se uma apresentação/ 
acção de sensibilização referente aos produtos Sunbell”, cujo 
formador foi o Sr. Cristiano Gatti da Sunbell. (ver desenvolvi-
mento página 4 da newsletter)

Sr. Gatti com um ex. SUNBELLFormador e formandos

Seminário Técnico Anfaje

Produtos Sunbell 

Descrição: Fornecimento e aplicação de 
cerca de 1000 M2 de vidro no total,sendo 
vidro Laminado 88.2 mm, vidro tempera-
do Incolor, Bronze, Fosco e Extra-Claro, e 
espelhos.

Na realidade, antes da crise que se abateu sobre o mundo, 
nós já estávamos há uma década numa crise estrutural e a 
actual crise mundial só veio explicitar e agravar as nossas 
debilidades estruturais, acelerando a trajectória de esgo-
tamento do modelo sócio-económico português. Por outras 
palavras, níveis elevados de dívida pública e privada, baixa 
produtividade e falta de competitividade...
… Em 2011 persiste crescimento robusto da procura externa 
e condições de financiamento mais restritivas; subida pontual 
da inflação em 2011 decorrente em particular de medidas de 
consolidação orçamental e da evolução dos preços das ma-
térias-primas… Em 2012, o conjunto de medidas adicionais 
de carácter permanente necessárias para alcançar o objectivo 
assumido pelas autoridades atinge uma dimensão muito sub-
stancial. A adopção dessas medidas implica uma nova con-
tracção significativa da actividade económica, à semelhança 
do previsto para 2011.
Adicionalmente, a actual projecção não considera ainda o 
inevitável processo de desalavancagem do sector privado, 
incluindo do sistema bancário. No último caso, a nature-
za deste processo será definida com detalhe nos próximos 
meses, não deixando, em qualquer caso, de implicar uma 
alteração significativa das condições de financiamento e o 
aumento do respectivo grau de restritividade, determinando 
riscos descendentes adicionais sobre a actividade económica.
 
Neste sentido, os diversos acontecimentos mundiais vêm 
confirmar que temos cada vez mais a necessidade de adap-
tação a uma nova realidade e por isso a Cristalmax tem 
consciência que os ventos não mudarão brevemente e que 
portanto as dificuldades globais continuarão durante mais al-
guns anos. Os próximos dois anos serão muito difíceis para 
todas as empresas portuguesas, mas certamente com a con-
fiança das entidades bancárias, dos nossos clientes e com o 
empenho cada vez maior de todos os nossos colaboradores, 
parceiros, subempreiteiros e fornecedores, a Cristalmax sa-
berá ultrapassar os desafios.

Editorial

No passado dia 5 de Maio foi realizado, na FEIRA TEKTÓNI-
CA 2011, um Seminário técnico da ANFAJE com o objec-
tivo de promover, divulgar e debater a situação actual e os 
desafios colocados pela Marcação CE ao sector das janelas 
e fachadas ligeiras bem como divulgar o contributo da insta-
lação de Janelas Eficientes para a Eficiência Energética dos 
Edifícios destinado a todos Empresas do sector (fabricantes 
e distribuidores de janelas e fachadas ligeiras), arquitectos e 
projectistas e empresas de construção civil.

A Cristalmax foi um dos patrocinadores deste seminário.

Seminário Técnico ANFAJE


