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EDITORIAL
ISOLMAX®

SOLUÇÃO EM VIDRO
ACÚSTICO E TÉRMICO

NOVAS®

ETIQUETAS ISOLMAX®

E ISOLMAXPLUS®

CONCEITOS CHAVE
DA MARCA ISOLMAX®

CERTIFICAÇÃO
CEKAL

A Cristalmax s.a, é titular das marcas de vidro isolante, 
isolmax® desde 1996 e isolmax plus® desde 2012, com 
produto certificado pelas entidades certif e cekal.
 
A marca isolmax®, durante todos estes anos, teve um 
papel essencial na gestão  estratégica e comercial da 
cristalmax, sa, tendo criado notoriedade, excelente rela-
ção de confiança, fidelidade, imagem e reputação.
Deste modo, a Cristalmax. s.a, tomou a posição de sair, 
por vontade própria, da rede climalit®.
Neste sentido a Cristalmax. s.a passa apenas a utilizar 
a marca isolmax®, no entanto continua a trabalhar com 
os 3 principais fornecedores de vidro europeus:
Saint-Gobain Glass, Guardian Glass e Agc Flat Glass.

A Cristalmax. s.a passou recentemente a identificar
o produto isolmax®  da seguinte forma:

Esta marca de vidro isolante tem associada três con-
ceitos que consideramos chave e que são o comprome-
timento da empresa em produzir e fornecer o produto 
Isolmax:
Qualidade – porque apostamos em elevados níveis de 
qualidade, desde a seleção de matérias-primas até ao 
controlo no processo de fabrico.
Confiança – porque agimos semre de forma transpa-
rente e credível.
Eficiência – porque dispomos de apoio técnico ao nível 
de solicitações de soluções adequadas, quer ao nível de 
resposta a reclamações.

As nossas marcas isolmax® e isolmax plus® estão re-
conhecidas desde 2012, com a certificação do produto 
vidro isolante, pela entidade Francesa cekal;

O âmbito da certificação prevê a utilização de todo o 
tipo de vidro, aprovado pela entidade, com perfil inter-
calar de alumínio ou térmico “warm edge” – tgi, com a 
inclusão de gás árgon no seu interior;

 

ISOLMAX®

ISOLMAX PLUS®

QUALIDADE
CRISTALMAX

VIDRO

CÂMARA

SELANTE 1ª
E 2ª BARREIRA

ABSORVENTE
MOLECULAR

PERFIL
INTERCALAR

VIDRO

CONFIANÇA

QUALIDADE

EFICIÊNCIA

CRISTALTALKS 2
11 DE OUTUBRO
2013
No passado dia 11/10/2013 realizou-se o 2º Cristaltalks 
da Cristalmax - Ind. Vidros. Foi com enorme satisfação 
que realizámos este evento com o intuito de abordar 
assuntos que consideramos fundamentais na actuali-
dade, nomeadamente a marca de vidro isolante  - Isol-
max® - e a Certificação CEKAL, junto dos nossos parcei-
ros de negócio – os Clientes. 

Visita às instalações da Cristalmax s.a. e apresentação 
de novos equipamentos produtivos.
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A Cristalmax – ind. Vidros, SA fez recentemente investi-
mentos produtivos, nomeadamente:
Dobradora de perfil automática e Update da Linha Vidro 
Duplo que permite, a partir da presente data, fazer vidro 
triplo, com colocação de gás árgon acima dos 90%, tudo 
em sistema automático.

PARA QUALQUER ESCLARECI-
MENTO ADICIONAL CONTACTAR 
SERVIÇO COMERCIAL E/OU 
QUALIDADE.

Para receber as próximas edições 
em formato digital, envie-nos 
um email com o seu pedido para: 
newsletter@cristalmax.pt


