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Epic Sana Amoreiras
Eco-Resort Pedras Salgadas

Melhores Produtos, Maior Eficiência
Cristaltalks

CRISTALTALKS I

A Cristalmax realizou no passado dia 15 de Março de 2013, o CRISTALTALKS I dirigido aos 
seus clientes, com a participação da Sunbell, SRL, empresa especializada no fabrico de 
estores e venezianas a colocar no interior de vidros isolantes, e da Saint-Gobain Glass. 
Este workshop teve como objectivo a apresentação dos seus produtos e soluções, bem 
como esclarecimento e reflexão conjunta sobre  o vidro e a construção.
Para mais informações relativamente a estes temas consulte-nos ou visite os sites:
www.sunbell.it www.saint-gobain.pt www.glass-compass.com
 

FOTO 1 - Equipa Cristalmax

FOTO 3 - Sunbell (Francesco Cappeli) FOTO 4 - Saint-Gobain (Eng. Rui Matias) - (Sr. Carlos Bigodes)

FOTO 2 -Chegada dos cliente
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Localização: Amoreiras, Lisboa
Cliente: HCI – Construções, SA
Ano: 2012/ 2013

Descrição: Fornecimento e aplicação 
cerca de 4800m2 de Vidro Satindeco 
extra-claro serigrafado no revestimen-
to de paredes de instalações sanitárias 
em áreas públicas e quartos assim como 
nas paredes de corredores. Colocação 
de mais de 1300 instalações com mais 
de 5200m2 de Vidros Temperados inco-
lores e foscos, Vidros duplos com estore 
eléctrico, Vidros Satindeco extra-claro, 
Vidros Decorflou design tree bronze, Es-
pelhos, Acrílicos, entre outros. Nestas 
instalações, colocadas a sua maioria em 
quartos mas também nas restantes áre-
as do Hotel, foram utilizados diversos ti-
pos de ferragens desde calhas em “U” a 
fixações pontuais, ferragens para portas 
pivotantes e essencialmente sistemas 
de portas de correr.
Em guarda corpos, essencialmente in-
teriores, foram colocados cerca de 210 
mL de Vidro Laminado Termo-endurecido 
1212.4mm, já no último Piso do Hotel, uma 
área que presenteia os seus hóspedes 
com uma vista panorâmica priveligiada 
foram colocadas mais de 120 mL de guar-
das em Vidro Laminado Temperado com 
serigrafia temática + Termo-endurecido 
1212.4mm.

Localização: Pedras Salgadas
Cliente: Geo investimentos - Gestão de
Activos Imobiliários S.A.
Ano: 2012 (1ª fase) - 2013 (2ª fase) 

Descrição: 1ª Fase: Fornecimento e apçi-
cação de cerca de 120m2 de vidro isolan-
te Planilux 6mm (TV 22 OPN) Stadip Inco-
lor 44.1mm com estore interior orientável 
Sunbell.
2ª Fase: Fornecimento e aplicação de 
cerca de 70m2 de vidro isolante Planilux 
6mm (TV 22 OPN) Stadip Incolor 44.1mm 
com estore interior orientável.

A Cristalmax teve a honra de ter partici-
pado neste projecto, que venceu na ca-
tegoria Hotéis e Restaurantes o prémio 
atribuído pela publicação internacional 
de arquitectura Building of the Year 
2012.
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EDITORIAL

CERTIFICAÇÃO CEKAL

NOVO REGULAMENTO PRODUTOS CONSTRUÇÃO

Apesar desta crise prolongada, sistémica e profunda, a Cristal-

max perspectiva o ano de 2013 com um optimismo moderado, 

através da preocupação com uma maior eficiência operacional, 

económica, financeira e de gestão.

 

A Cristalmax está preparada para superar as expectativas dos 

nossos clientes indo de encontro as suas necessidades reais, 

podendo fornecer produto com Certificação Cekal a mercados 

que o exigem, bem como a aposta na internacionalização.

 

A nossa atitude positiva, realista e concretizadora está no nosso 

caminho e 2013 será, com o empenho e colaboração de todos, 

mais um ano de desafios para a Cristalmax.

A Cristalmax – Ind. Vidros, SA está reconhecida desde 2012, com a Certi-
ficação do produto vidro isolante, pela entidade francesa CEKAL. O âm-
bito da certificação prevê a utilização de todo o tipo de vidro reconhe-
cido pela entidade com perfil intercalar de alumínio ou térmico “warm 
edge# –TGI, co a inclusão de gás árgon no seu interior.
Esta foi mais uma aposta da Cristalmax para assegurar uma evolução 
contínua da qualidade dos seus produtos e da satisfação dos seus 
clientes.

MELHORES PRODUTOS, MAIOR EFICIÊNCIA.

A ANFAJE tem vindo a fazer um percurso bastante positivo na defesa do 
desenvolvimento do sector das janelas e fachadas leves em Portugal.
Neste sentido, a Etiquetagem Energética de Janelas é uma ferramenta 
indispensável às empresas na promoção e no reforço do marketing dos 
seus produtos.
O Sistema de Etiquetagem Energética de Produtos (SEEP) é um sistema 
de  marcação ou etiquetagem voluntário que permite ao utilizador final 
comparar o desempenho energético de produtos pela sua classificação 
energética, servindo como um instrumento que possibilita uma escolha 
adequada às necessidades, na otimização de energia e redução de cus-
tos, bem como na melhoria no conforto da sua habitação (http://www.
seep.pt/pt-PT/ ).

A “Plataforma digital do Sistema de Etiquetagem Energética de produtos 
– A emissão da etiqueta energética das janelas” permite a emissão de 

etiqueta energética das janelas, as 
quais são normalmente um dos ele-
mentos mais vulneráveis e são res-
ponsáveis por um consumo energé-
tico significativo para a climatização 
do Inverno e Verão.

A ANFAJE está, em colaboração com a 
ADENE,  a promover sessões práticas 
para demonstrar o funcionamento da 
plataforma na emissão da etiqueta 
energética das janelas e testar as di-
versas áreas da aplicação tendo em 
conta a futura interação dos produ-

tores de vidros, fabricantes de janelas e demais profissionais/ entidades 
do sector. Fonte: ANFAJE – Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes

No dia 1 de Julho entrou em vigor o Regulamento (UE) n.º 305/2011 «Regulamen-
to Produtos de Construção» (RPC), que determina condições harmonizadas 
para a comercialização dos produtos de construção.
 
O novo Regulamento revoga e substitui a Directiva dos Produtos de Constru-
ção (DPC) – Directiva 89/106/CEE.
 
O RPC vem fixar as condições de colocação ou disponibilização dos produtos 
de construção no mercado, estabelecendo as regras harmonizadas sobre a for-
ma de expressar o desempenho dos produtos de construção correspondentes 
às suas características essenciais e sobre a utilização da marcação CE nesses 
produtos. Fonte: ANFAJE – Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes

 

CERTIFICATION DES VITRAGES
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