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Estimados Clientes,
 
É com enorme satisfação que informamos V.ªs Ex.ªs. que a Cristalmax – Ind. 
Vidros, SA, a partir da presente data, está reconhecida com a Certificação 
do produto vidro isolante, pela entidade francesa CEKAL.
O âmbito da certificação prevê a utilização de todo o tipo de vidro com perfil 
térmico com inclusão de gás árgon no interior do vidro isolante.
 
Passamos a divulgar a marca comercial e código homologado pela entidade 
CEKAL: ISOLMAX PLUS S2 2012 CEKAL 761

Aproveitamos ainda para informar que a marcação referida será oposta
somente no perfil intercalar de acordo com os requisitos da entidade certifi-
cadora.

Para qualquer esclarecimento adicional contactar Serviço Comercial e/ou
Qualidade.

Certificação Cekal
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VIDRO DUPLO
VIDRO TEMPERADO
VIDRO DECORATIVO
VIDRO LAMINADO
FACHADAS VEA, VEC
APLICAÇÃO EM OBRA
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PPIBUPU+G - Perfil TGI Warm Edge com 
butil, gás árgon e poliuretano. 

PMABUBU+G - Perfil de alumínio, com butil, 
gás árgon e poliuretano;



Editorial

Para mais informações, Convidamos a visitar a sua 
web page em www.anfaje.pt 

A actual conjuntura económica portuguesa é de gran-
de preocupação relativamente ao futuro. O ano 2012 
está a ser um ano de desafios, de diferenciação dos 
melhores players no mercado e de oportunidades  e 
de investimento em que as empresas portuguesas, 
têm pela sua frente enormes desafios e dificuldades. 

É, portanto, um momento muito importante para 
muscular as empresas, rever procedimentos, concen-
trar energias e recursos naquilo que é estratégico, 
esquecermos o supérfluo e as causas perdidas. Obri-
gatoriamente impõe-se pensar em novas lógicas de 
resposta, mais centradas no cliente, na inovação,
nos recursos humanos qualificados e  na logística, 
factores cruciais para o aumento da competitividade 
das empresas e, consequentemente, para o cresci-
mento económico, e portanto mais adequadas ao ce-
nário financeiro em que vivemos.

Considerando as dificuldades da conjuntura económi-
ca portuguesa e europeia, as empresas portuguesas 
têm apostado na exportação, verificando-se um
comportamento notável e têm sido o sustentáculo de 
último recurso da economia nacional. No entanto é 
fundamental que o sistema financeiro apoie a execu-
ção das encomendas firmes
recebidas pelas empresas; o sucesso da promoção 
que depende, contudo, na frente interna, não só do 
reforço das competências empresariais, do conheci-
mento sobre os mercados e da capacidade de inter-
nacionalização, mas também do efeito diferenciador 
que os produtos inovadores e de elevada qualidade 
produzem nos mercados.

Neste sentido, a atitude positiva, realista e concreti-
zadora da Cristalmax - Ind. Vidros, SA está no nosso 
caminho e 2013 será, com o empenho e colaboração 
de todos, mais um ano marcante para a Cristalmax.

Pme Líder 2012

www.cristalmax.pt

Anfaje

O IAMPEI atribuiu à Cristalmax - Ind Vidros, SA o es-
tatuto de PME líder 2012. Esta qualificação é resul-
tado do esforço de organização e rigor nas contas da 
empresa, constituindo um indicador muito importante 
que transmite credibilidade, estabilidade e sustentabi-
lidade a qualquer instituição externa, seja ela cliente, 
banca ou parceiros de internacionalização.

Parceria Sunbell

A Cristalmax, S.A. reforçou a parceria com a Sunbell, 
na produção de vidro duplo com estore no interior, sen-
do actualmente representante único no mercado Por-
tuguês deste produto. A Sunbell é uma empresa reco-
nhecida internacionalmente, com sistemas inovadores 
e únicos, que permitem oferecer aos nossos clientes 
um leque de soluções abrangentes. Brevemente ire-
mos promover acção de apresentação/ divulgação do 
produto Sunbell.
 
Para mais informações relativamente a este produto 
consulte-nos ou visite o site www.sunbell.it

A página web da Cristalmax sofreu recentemente al-
gumas actualizações das quais salientamos a inserção 
de uma área reservada a clientes onde estes podem 
ter acesso a toda a informação relativa a certificações 
e fichas CE.
Pode também ficar a conhecer a realidade da Cristal-
max atraves da visualização do nosso vídeo institucional.

Novo Museu dos Coches

Quinta dos Bellos - São João da Madeira

Obra: Novo Museu dos Coches
Localização: Lisboa
Cliente: Mota-Engil Construções, SA
Ano: 2012

Descrição: Fornecimento e aplicação de Fachada agra-
fada em vidro laminado Diamant 10.10.4 temperado 
c/ HST incluindo acessórios Fitechnic lacados a branco e 
vidro duplo Cool-lite SKN 154 8 II  temperado laminado 
+ vidro laminado incolor 66.2

Obra: Quinta dos Bellos
Localização: S. João da Madeira
Cliente: Costa Leal Imóveis e Manutenção Industrial, Lda
Ano: 2011/2012

Descrição: Fornecimento e aplicação de fachada agrafada 
em vidro planilux 12 mm temperado com heat soak test, 
incluindo aranhas e rótulas em aço inox Fitechnic.

Obras de Referência

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

Parceria Homegrid

A Cristalmax - Ind. Vidros, SA estabeleceu recente-
mente uma parceria com a Homegrid no sentido de 
construir as primeiras passive house em Portugal que 
garantem uma redução dos consumos na ordem de 
90%. Estas são casas que quase não gastam energia 
para o aquecimento e arrefecimento. e este processo 
é certificado por um Instituto Alemão, quer na fase de 
projecto, quer na fase de construção.

Convidamos a visitar a sua web page em:
www homegrid.pt 


