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DESTAQUES
SOLUÇÕES DE VIDRO
CEKAL; ANFAJE;
VÍDEO; CRISTALSUN®
E MAXSAFE®/
Caros clientes,
A Cristalmax apresenta a edição nº9 da sua Newsletter.
Nesta publicação, poderão ficar a conhecer todos os passos que a empresa tem dado, no caminho do desenvolvimento e inovação.
Desde o lançamento de uma nova marca, à revelação do
seu mais recente produto inovador.
Aproveitamos para reforçar a importância de sermos uma
empresa certificada pela entidade francesa CEKAL, e abordaremos também o excelente trabalho desenvolvido pela
nossa empresa associada - ANFAJE.

A Cristalmax quer antes de mais elogiar o excelente trabalho desenvolvido pela sua empresa associada, ANFAJE.
Esta Associação lançou uma nova newsletter, onde abordou o tema “Janelas Eficientes com Etiqueta Energética no
Mercado”. Esta etiqueta contém informação do desempenho energético das janelas, sendo assim possível aos clientes optarem por determinado produto em detrimento de
outro, fazendo essa escolha não só pelo preço, mas tendo
acesso, através destas etiquetas, a todas as características técnicas das janelas.
A Cristalmax orgulha-se de ser Associada da ANFAJE, que
tem feito um trabalho extraordinário no Desenvolvimento
do Mercado das Janelas Eficientes e na promoção e divulgação das vantagens das Janelas Eficientes, preocupando-se e defendendo os interesses das empresas que desenvolvem a sua actividade na produção de janelas eficientes,
resultando numa maior consciencialização dos players no
mercado e mais concretamente junto dos nossos clientes.
A Cristalmax está disponível para participar activamente
com a ANFAJE.

ENCONTRE-NOS NO: /

NOVA IMAGEM DAS
ETIQUETAS ISOLMAX®
E ISOLMAX PLUS®/
A Cristalmax, SA renovou a imagem das suas etiquetas
ISOLMAX® e ISOLMAX PLUS®. As mesmas permitem
identificar as características do produto, desde composição, espessura da câmara e dimensões, bem como a
identificação do cliente, obra e referência.
A mesma qualidade com uma imagem renovada!

OBRAS
DE REFERÊNCIA /
EDIFICIO HABITACIONAL
EDIDUNAS - BARRA

Localização: Barra de Aveiro
Cliente: RIBEIROESCALA/ALUCREAT
Ano: 2013/2014
Descrição: Fornecimento de cerca de 700 M2 de Vidro
Duplo Isolmax Guardian Sun T 6 mm Temp. + Cx 16 + Planilux Inc. 8 mm Temp.
Fornecimento e aplicação de cerca de 800 M2 de Vidro Cristaldecor serigrafado e
temperado 12 mm para revestimento das fachadas.
Fornecimento e aplicação de cerca de 400 M2 de guardas em Vidro Stadip Inc.
88.2 mm com arestas polidas em sistema F100 da Extrusal.

CERTIFICAÇÃO
CEKAL®/
Nota: Todos os direitos reservados. As imagens usadas têm direitos reservados e são propriedade dos seus respectivos donos.

vidro triplo 85% / vidro duplo 90%
Os produtos certificados estão abrangidos por um seguro de garantia com duração de 10 anos, para o mercado Francês. art. 1792-4 do Código Civil Francês.

VÍDEO
SOLUÇÕES DE VIDRO/
Como já deve ser do conhecimento de todos, o vídeo - Soluções de Vidro encontra-se no site da Cristalmax em www.
cristalmax.pt e na página do Facebook https://www.facebook.
com/cristalmax.sa, este foi elaborado com a finalidade de dar
a conhecer todo o conjunto de soluções da Cristalmax, para
os seus vidros e os diversos serviços inerentes.

UMA NOVA MARCA:
CRISTALSUN®
VIDRO ISOLANTE
COM ESTORE INTERIOR/
No passado mês de Abril, a Cristalmax, SA, lançou uma nova
Marca: CRISTALSUN® - vidro isolante com estore interior.
Aliando o nosso vidro duplo isolante, à vasta gama de soluções
de estores da SunBell, nossa paceira comercial, colocamos ao
dispor dos nossos clientes o melhor da Cristalmax com produtos de excelência.

UM PRODUTO INOVADOR:
MAXSAFE® SERIGRAFIA
DE ALARME/
INOVAR está no ADN da Cristalmax!
É com muito orgulho que a Cristalmax apresenta MAXSAFE®
Serigrafia de Alarme.
Criado a pensar na sua segurança, nasceu um novo
produto inovador, que irá “revolucionar” tudo o que já
conhece em termos de sistemas de alarme.
Há algo que separa a sua segurança do mundo lá fora
...o seu VIDRO! MAXSAFE? Feel safe!!!
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PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO 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

