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A Extrusal possui uma vasta gama de soluções
de janelas e portas (de batente e de correr),
fachadas, guardas, proteção solar e ocultação
de espaços para a arquitetura.
Detém um Centro de Orçamentação e
Projetos, composto por uma equipa de
técnicos especializados que presta um serviço
de apoio a arquitetos, projetistas, instaladores
e fabricantes de janelas durante a conceção
de soluções eficientes e tecnologicamente
avançadas.

é ainda composta por serviços comerciais, apoio à prescrição e de marketing de
produto.
Além da conceptualização de sistemas em alumínio, para todo o tipo de especificidades
arquitetónicas, a Extrusal garante a qualidade dos seus sistemas através de um
processo produtivo, que se inicia na seleção rigorosa da matéria-prima, produção
interna de matrizes, extrusão, tratamento de superfície (lacado, anodizado e decoração
efeito-madeira) embalagem, expedição e serviço pós-venda.
A rede de distribuição Extrusal é constituída por centros logísticos avançados, nacionais
e internacionais, dotados de profissionais especializados e experientes em sistemas de
caixilharia.

Além do Centro de Orçamentação e Projetos
(COPE), a equipa Extrusal Arquitetura

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA
Estima-se que cerca de 25 a 30% das
necessidades de aquecimento de um edifício
resultam de perdas de calor com origem nos
envidraçados.
Desta forma, dois dos fatores mais
importantes na avaliação das janelas é o tipo
de caixilharia instalado e a sua correta
montagem e instalação. A introdução de
janelas eficientes e a sua aplicação de acordo
com os requisitos de fabrico, permitem uma
redução significativa de consumo energético
proporcionando um aumento exponencial no
conforto das habitações.
A Extrusal é aderente ao sistema de
etiquetagem energética CLASSE+, tendo sido
uma das empresas pioneiras, e detém
atualmente vários sistemas de arquitetura com
a classificação A+, a mais eficiente.

Os sistemas Extrusal cumprem com as normativas técnicas nacionais e comunitárias.
Para efeitos de Marcação CE, ao abrigo da Norma NP EN 14351-1:2006+A2:2019
Marcação CE, a Extrusal efetuou Ensaios do Tipo Inicial aos sistemas
comercializados. Para reforçar a qualidade das suas soluções, em 2010, a Extrusal
realizou ensaios mecânicos aos seus sistemas de arquitetura. Os tratamentos de
superfície desenvolvidos na Extrusal são, por sua vez, certificados pela Qualanod e
Qualicoat. A Extrusal é, ainda, certificada pela norma de qualidade NP EN ISO 9001 e
pela norma ambiental NP EN ISO 14001.

QUALIDADE

CASA JA . GUARDA
ARQUITETURA: FILIPE PINA E MARIA INÊS COSTA
SISTEMAS EXTRUSAL: A.175 FO
FOTOGRAFIA: JOÃO MORGADO - FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA
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SISTEMAS
DE ABRIR
A.175
A.175 FOLHA OCULTA
A.165
A.155
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A.175
SISTEMA DE ABRIR RPT

Sistema de caixilharia para janelas de peito, sacadas e portas,
desenhado para uma multiplicidade de estilos arquitetónicos.

A+
A
B
C
D
E
F

Um sistema de batente adaptável à construção nova e a projetos de
renovação. O sistema apresenta a opção de perfis curvos ou retos.
As tipologias de abertura estendem-se do envidraçado fixo à
abertura em harmónio, contando com a abertura de batente simples,
basculante, projetante, pivotante, oscilobatente e oscilo-paralela.

A+

Janela 2 Folhas: 1400 mm x 2700 mm
Vidro: Ug=1,0 W/m2K-1

As janelas podem ser compostas por folhas com uma altura e largura
máximas de 2700 mm e 1400 mm, respetivamente, sendo que o
peso é variável de acordo com a tipologia de abertura.
Os desempenhos térmicos do sistema são assegurados pela
presença de perfis de rotura da ponte térmica, com poliamidas de 34
mm, conferindo à solução desempenhos de excelência.

Coeficiente de
Transmissão Térmica

Desempenho
Acústico

Uw=1.3W/m2K-1

Rw=39(0;-3)dB

Dimensão: 1400 mm x 2700 mm
Vidro Ug=0.9 W/m2K-1

Vidro: Rw= 42 (-1;-3) dB

Resultados obtidos
em banco de ensaios (ITT)
Permeabilidade ao ar (EN12207): Classe 4
Estanquidade à água (EN12208): Classe E1350
Resistência à ação do vento (EN12210): Classe C5
Janela: 1600 mm x 2000 mm. 2 Folhas: oscilobatente e batente.

Janela c/ área < 2,7 m2

Possibilidades de abertura
84,2

mm

Fixa

Batente
máx.120 Kg

POR FOLHA

Oscilobatente
máx.180 Kg

POR FOLHA

Oscilo-paralela
máx.200 Kg

88

mm

POR FOLHA

74,2

mm

Basculante
máx.160 Kg

POR FOLHA

Pivotante V.
máx.100 Kg

POR FOLHA

Harmónio
máx.80 Kg

POR FOLHA

Projetante
máx.120 Kg

POR FOLHA

Pivotante H.
máx.100 Kg

POR FOLHA
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Características técnicas
Aro fixo

74,2 mm

Aro folha móvel

84,2 mm

Profundidade

Vista folha e ombreira

87,6 mm / 127 mm

Vista couceira central

140 mm / 179,4 mm

Corte aro fixo

45º

Corte aro móvel

45º

Largura máxima da folha

1400 mm

Altura máxima da folha

2700 mm

Peso máximo / folha

200 Kg

Enchimento

38 mm a 54 mm

Bicolor

Sim

Aplicação

Construção nova
Renovação

Linha de acessórios em
alumínio que potencia a
estética e a ergonomia
dos sistemas.
Soluções minimalistas e
personalizáveis à cor,
brilho e textura desejados.
Uma
só
linha
de
acessórios aplicável a
todas as soluções de
janelas e portas Extrusal.
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A.175 FOLHA OCULTA
SISTEMA DE ABRIR RPT

Sistema de caixilharia para janelas de peito e sacadas. Uma solução desenvolvida para
uma multiplicidade de estilos arquitetónicos que é caracterizada pela ausência da vista
da folha pelo exterior e das dobradiças pelo interior.
O sistema A.175FO permite a construção de envidraçados fixos, janelas de batente,
basculantes e oscilobatentes.
As janelas podem ser compostas por folhas com uma altura e largura máximas de 2700
mm e 1400 mm, respetivamente, sendo que o peso admissível por folha depende da
tipologia de abertura adotada.
Os desempenhos térmicos do sistema são assegurados pela presença de perfis de
rotura da ponte térmica, com poliamidas de 14,8 mm na folha e de 34 mm no aro fixo,
que conferem à solução desempenhos de excelência.

A+
A
B
C
D
E
F

A+

Janela 2 Folhas: 1400 mm x 2700 mm
Vidro: Ug=1,0 W/m2K-1

84,2

mm

4 mm

3

Possibilidades de abertura
Fixa

Batente
máx.120 Kg

POR FOLHA

Oscilobatente
máx.180 Kg

POR FOLHA

mm

máx.160 Kg

POR FOLHA

61,5

Basculante

74,2

mm
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Coeficiente de
Transmissão Térmica

Características técnicas
Aro fixo

74,2 mm

Aro folha móvel

76 mm

Uw=1.2W/m2K-1

Profundidade

Dimensão: 1400 mm x 2700 mm
Vidro Ug=0.9 W/m2K-1

Vista folha e ombreira

74,2 mm

Vista couceira central

96,5 mm

Desempenho
Acústico

Corte aro fixo

45º

Rw=41(-2;-6)dB

Corte aro móvel

45º

Vidro: Rw= 44 (-2;-6) dB

Largura máxima da folha

1400 mm

Altura máxima da folha

2700 mm

Peso máximo / folha

180 Kg

Enchimento

34 mm

Bicolor

Sim

Aplicação

Construção nova

Janela c/ área < 2,7 m2

Resultados obtidos
em banco de ensaios (ITT)
Permeabilidade ao ar (EN12207): Classe 4
Estanquidade à água (EN12208): Classe E750
Resistência à ação do vento (EN12210): Classe B4
Janela: 1600 mm x 2000 mm.
2 Folhas: oscilobatente e batente.

Renovação

ICONIK DESIGN APARTMENTS
ARQUITETURA: LINE INSTINCT
INSTALADOR: FERTECNAL, LDA.
SISTEMAS EXTRUSAL: A.155 | B.150
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE: NO200S
FOTOGRAFIA: MIGUEL MARNOTO - FOTOGRAFIA
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A.165
SISTEMA DE ABRIR RPT

Sistema de caixilharia para janelas de peito, sacadas e portas,
desenhado para uma grande diversidade de estilos arquitetónicos.

A+
A
B
C
D
E
F

Um sistema de batente que oferece a opção de perfis curvos ou
retos.
As possibilidades de abertura abrangidas pelo A.165 são:
envidraçado fixo, abertura em harmónio, batente simples, basculante,
projetante, pivotante, oscilobatente e oscilo-paralela.

Janela 2 Folhas: 1400 mm x 2700 mm
Vidro: Ug=1,0W/m2K-1

As folhas podem assumir uma altura e largura máximas de 2700 mm
e 1400 mm, respetivamente, sendo o peso variável de acordo com a
tipologia de abertura selecionada.
Os desempenhos térmicos do sistema são assegurados pela
presença de perfis de rotura da ponte térmica, com poliamidas de
24,8 mm, conferindo à solução elevados desempenhos térmicos e
acústicos.
Coeficiente de
Transmissão Térmica

Desempenho
Acústico

Uw=1.5W/m2K-1

Rw=38(-1;-5)dB

Possibilidades de abertura
Fixa

Batente
máx.120 Kg

POR FOLHA

Dimensão: 1400 mm x 2700 mm
Vidro Ug=0.9 W/m2K-1

Basculante

Projetante

máx.160 Kg

máx.120 Kg

POR FOLHA

POR FOLHA

Vidro: Rw= 40(-1;-5) dB
Janela c/ área < 2,7 m2

Resultados obtidos
em banco de ensaios (ITT)

Oscilobatente

Permeabilidade ao ar (EN12207): Classe 4
Estanquidade à água (EN12208): Classe E1350
Resistência à ação do vento (EN12210): Classe B5
Janela: 1600 mm x 2000 mm. 2 Folhas: oscilobatente e batente.

Pivotante V.

máx.180 Kg

máx.100 Kg

POR FOLHA

POR FOLHA

Oscilo-paralela

Pivotante H.

máx.80 Kg

POR FOLHA

m

75 m

Características técnicas
Aro fixo

65 mm

Aro folha móvel

75 mm

88 m

m

Profundidade

m

Vista folha e ombreira

87,6 mm / 127 mm

Vista couceira central

140 mm / 179,4 mm

Corte aro fixo

45º

Corte aro móvel

45º

Largura máxima da folha

1400 mm

Altura máxima da folha

2700 mm

Peso máximo / folha

200 Kg

Enchimento

30 mm a 46 mm

Bicolor

Sim

Aplicação

Construção nova
Renovação

máx.100 Kg

POR FOLHA

Harmónio

máx.200 Kg

POR FOLHA

65 m

A+
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A.155
SISTEMA DE ABRIR RPT

Sistema de batente para janelas de peito, sacadas e portas,
adaptável a uma elevada variedade de estilos arquitetónicos.

A+
A
B
C
D
E
F

Um sistema desenvolvido tanto para a construção nova como para
projetos de renovação. Oferece a opção de perfis de linhas simples e
direitas, e de perfis curvos.
O A.155 RPT apresenta diferentes tipologias de abertura: do
envidraçado fixo à abertura em harmónio, passando pela abertura de
batente simples, basculante, projetante, pivotante, oscilobatente e
oscilo-paralela.

A

Janela 2 Folhas:
1400 mm x 2700 mm
Vidro: Ug=1,0W/m2K-1

Cada janela pode assumir folhas com altura e largura máximas de
2700 mm e 1400 mm, respetivamente, sendo o peso variável de
acordo com a tipologia de abertura introduzida.
Para melhorar os desempenhos térmicos e acústicos do sistema
foram inseridos perfis com rutura de ponte térmica compostos por
poliamidas de 14,8 mm.
Coeficiente de
Transmissão Térmica

Desempenho
Acústico

Uw=1.6W/m2K-1

Rw=38(-1;-5)dB

Possibilidades de abertura
Fixa

máx.120 Kg

Vidro: Rw= 40(-1;-5) dB

Dimensão: 1400 mm x 2700 mm
Vidro Ug=0.9 W/m2K-1

Basculante

Batente
POR FOLHA

Projetante

máx.160 Kg

máx.120 Kg

POR FOLHA

POR FOLHA

Janela c/ área < 2,7 m2

Resultados obtidos
em banco de ensaios (ITT)

Oscilobatente

Permeabilidade ao ar (EN12207): Classe 4
Estanquidade à água (EN12208): Classe E1350
Resistência à ação do vento (EN12210): Classe B5
Janela: 1600 mm x 2000 mm. 2 Folhas: oscilobatente e batente.

Pivotante V.

máx.180 Kg

Pivotante H.

máx.100 Kg

POR FOLHA

máx.100 Kg

POR FOLHA

Oscilo-paralela

POR FOLHA

Harmónio

máx.200 Kg

máx.80 Kg

POR FOLHA

POR FOLHA

Características técnicas
m

Aro fixo

55 mm

Aro folha móvel

65 mm

65 m

Vista folha e ombreira

87,6 mm / 127 mm

Vista couceira central

140 mm / 179,4 mm

Corte aro fixo

45º

Corte aro móvel

45º

Largura máxima da folha

1400 mm

Altura máxima da folha

2700 mm

Peso máximo / folha

200 Kg

Enchimento

20 mm a 36 mm

Bicolor

Sim

Aplicação

Construção nova

m
88 m

Profundidade

Renovação
m

55 m
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SISTEMAS
DE CORRER
B.150
B.095 LV
B.095
B.055

B.150

B.095 LV

B.095

B.055

CONFORTO
USABILIDADE
Os sistemas de correr Extrusal respondem às mais
variadas exigências arquitetónicas contemporâneas.
As vistas desimpedidas, os elevados desempenhos
térmicos, o conforto proporcionado pelo fácil
manuseamento de folhas (independentemente da sua
envergadura), a elegância dos cremones e manetes, a
segurança e robustez foram introduzidos de forma
natural mas imperativamente.

15
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B.150
SISTEMA DE CORRER MINIMALISTA RPT

Sistema minimalista que se distingue pela vista
reduzida do perfil central de 15 mm e pela
possibilidade de ocultação do aro na construção.

O sistema detém aros com rutura da ponte térmica
com poliamidas 18,6 mm, o que permite obter um
elevado desempenho térmico.

Uma solução cuja expressão do alumínio é mínima
proporcionando assim, vistas panorâmicas e uma
excelente iluminação natural dos espaços.

Existem duas soluções de fecho: central e lateral.
Em ambas as opções foram inseridos fechos
minimalistas em alumínio, que podem ser
anodizados ou lacados à cor do perfil.

O sistema B.150 permite a construção de soluções
até 6 folhas, perfazendo uma área envidraçada que
pode atingir cerca de 18 metros. O sistema
contempla ainda, a solução de canto com duas
folhas de correr.

Reforço da segurança contra intrusão através da
inclusão de transmissões de fecho de segurança
(em cogumelo) e espigão anti-levantamento da folha
na solução de fecho lateral.

Fecho lateral

Fecho central

BRONZE - SEAFOOD & LOUNGE BAR . ÍLHAVO
ARQUITETURA: RÓMULO NETO ARQUITETOS
SISTEMAS EXTRUSAL: B.150; F.100

- Vista do perfil central: 15 mm;
- Fecho exclusivo e minimalista;
- Fecho multiponto
- Opção de fecho duplo que admite
fechadura.

- Vista do perfil central: 15 mm;
- Fecho exclusivo e minimalista;
- Possibilidade de ocultação das folhas nas
ombreiras.

m

50 m

Uma folha

Três folhas

máx.320 Kg
POR FOLHA

Duas folhas

150

mm

Canto

Quatro folhas
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Características técnicas
A+
A
B
C
D
E
F

A+
Aro fixo

2 Rails

3 Rails

150 mm

236 mm

Profundidade
Aro folha móvel
Altura da soleira (a embutir)

50 mm
45 mm

Janela 2 Folhas: 3600 mm x 2000 mm
Vidro: Ug=1.0W/m K
2

-1

Vista folha e ombreira

37,5 mm

Vista couceira central

15 mm

Coeficiente de
Transmissão Térmica

Desempenho
Acústico

Corte aro fixo

45º

Uw=1.3W/m2K-1

Rw=36(-1;-4)dB

Corte aro móvel

90º

Dimensão: 6000 mm x 3000 mm
Vidro Ug=1.0 W/m2K-1

Vidro: Rw= 51(-1;-6) dB

Resultados obtidos
em banco de ensaios (ITT)
Permeabilidade ao ar (EN12207): Classe 4
Estanquidade à água (EN12208): Classe 7A
Resistência à ação do vento (EN12210): Classe C3
Janela: 3600 mm x 2200 mm. 2 Folhas de correr

Janela c/ área < 2,7 m2

Largura máxima da folha

3000 mm

Altura máxima da folha

3000 mm

Peso máximo / folha
Enchimento
Bicolor
Aplicação

320 Kg
30 mm ou 44 mm
Não
Construção nova / Renovação
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B.095 LV
SISTEMA DE CORRER RPT
30 mm

Sistema
de
correr
discreto
envidraçados pouco discretos.

para

Uma solução de linhas finas e modernas
para a realização de envidraçados de
grandes dimensões em ambientes que
apelam à máxima luminosidade natural.
Caracterizado pela vista reduzida do perfil
central de 30 mm, o sistema de janelas e
sacadas B.095 LV apresenta-se enquanto
solução intermédia entre os sistemas
minimalistas e os que apresentam uma
maior expressão dos perfis. Dispõe de
solução para 6 folhas móveis em carril
triplo, perfazendo um envidraçado com

Possibilidades de abertura
Duas folhas
máx.320 Kg
POR FOLHA

Quatro folhas

Três folhas

uma largura até 18 m e uma área extensível
de 54 m2, possibilitando uma abertura útil
de 12 m (2/3 do vão).
Cada folha pode ter até 3000 mm de
largura e altura, um peso máximo de 320
Kg e a aplicação de vidro duplo com
espessura nominal compreendida entre 28
mm e 36 mm.
Os elevados desempenhos do sistema
B.095LV,
conjugado
com
vidros
adequados, permitem obter a classificação
A+, de acordo com o sistema de
etiquetagem energética Classe+ da ADENE.

Coeficiente de
Transmissão Térmica

Desempenho
Acústico

Uw=1.4W/m2K-1

Rw=31(0;-1)dB

Dimensão: 6000 mm x 3000 mm
Vidro Ug=1.0 W/m2K-1

Vidro: Rw= 46(-3;-8) dB
Janela c/ área < 2,7 m2

Resultados obtidos
em banco de ensaios (ITT)
Permeabilidade ao ar (EN12207): Classe 4
Estanquidade à água (EN12208): Classe 7A
Resistência à ação do vento (EN12210): Classe B1
Janela: 3600 mm x 2200 mm. 2 Folhas de correr

Seis folhas

Características técnicas
Aro fixo

2 Rails

3 Rails

113 mm

171,5 mm

Profundidade
Aro folha móvel
Altura da soleira (a embutir)

47 mm
45,5 mm

Vista folha

70 mm

Vista couceira

30 mm

Corte aro fixo

45º / 90º

Corte aro móvel

90º

Largura máxima da folha

3000 mm

Altura máxima da folha

3000 mm

Peso máximo / folha
Enchimento
Bicolor
Aplicação

320 Kg
28 mm a 36 mm
Sim
Construção nova / Renovação
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m

30 m

A+
A
B
C
D
E
F

A+

Janela 2 Folhas: 3600 mm x 2200 mm
Vidro: Ug=1,1W/m2K-1

20

B.095
SISTEMA DE CORRER RPT

Sistema de correr caracterizado
pela
robustez,
fácil
deslizamento
das
folhas,
segurança
e
elevados
desempenhos térmicos.
Uma solução pragmática que
contempla ainda a facilidade e
rapidez de montagem, na qual
os vidros podem ser aplicados
em obra.
O sistema B.095 permite a
construção de envidraçados até
6 folhas perfazendo um

comprimento máximo de 18
metros por janela/sacada e
altura até 3 m.
Apresenta a opção de correr
simples e/ou correr elevável, e
suporta um peso máximo por
folha de 400 Kg.
É uma solução que apresenta
um bom desempenho térmico
devido aos perfis de rutura
térmica, os quais possuem
poliamidas de 22 mm e 24 mm.

ROBUSTEZ
SEGURANÇA

21
m

47 m

m

34 m

Possibilidades de abertura

Duas folhas

Uma folha
máx.400 Kg

POR FOLHA

110

Três folhas

mm

Quatro folhas

Seis folhas

112,5

Coeficiente de
Transmissão Térmica

Desempenho
Acústico

Uw=1.5W/m2K-1

Rw=31(0;-1)dB

Dimensão: 6000 mm x 3000 mm
Vidro Ug=1.0 W/m2K-1

Vidro: Rw= 46(-3;-8) dB

Características técnicas

Aro fixo

Permeabilidade ao ar (EN12207): Classe 4
Estanquidade à água (EN12208): Classe 7A
Resistência à ação do vento (EN12210): Classe B2
Janela: 3600 mm x 2200 mm. 2 Folhas de correr

Aro folha móvel

Janela c/ área < 2,7 m2

Vista folha

A+

Janela 2 Folhas: 3600 mm x 2200 mm
Vidro: Ug=1,0W/m2K-1

3 Rails
171,5 mm
47 mm
45,5 mm
75 mm / 82 mm

Vista couceira

78,5 mm / 85,5 mm

Corte aro fixo

45º / 90º

Corte aro móvel

A+
A
B
C
D
E
F

2 Rails
112,5 mm

Profundidade

Altura da soleira (a embutir)

Resultados obtidos
em banco de ensaios (ITT)

mm

45º

Largura máxima da folha

3000 mm

Altura máxima da folha

3000 mm

Peso máximo / folha
Enchimento
Bicolor
Aplicação

400 Kg
28 mm / 30 mm / 32 mm / 34 mm
Sim
Construção nova / Renovação
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B.055
SISTEMA DE CORRER RPT

A usabilidade e o conforto do sistema B.055
são reforçados pelo suave e cómodo
deslizamento das folhas, existindo várias
configurações de abertura:
- Uma ou duas folhas de correr em calha
dupla;
- Duas, três ou quatro folhas de correr em
calha tripla;
- Três e seis folhas de correr em calha tripla.
As janelas podem ser construídas com a
união dos perfis a 45º ou a 90º.
A folha é desenvolvida com os perfis
cortados à meia esquadria, unidos através
de esquadros estruturais, que conferem
uma resistência extra e uma rentabilização
no aproveitamento dos perfis.
O sistema permite a construção de
envidraçados com 6 folhas, perfazendo um
comprimento máximo de 12 metros por
janela / sacada, e uma altura máxima de 2,5
metros. O peso máximo admissível por folha
é de 140 Kg.
O sistema B.055 é uma solução para janelas
de composta por perfis de rutura térmica
cujas poliamidas apresentam espessuras de
14,8 mm.

Possibilidades de abertura

Uma folha

Duas folhas
m
35 m
m
24 m

máx.140 Kg

POR FOLHA

Três folhas

Quatro folhas

Seis folhas
105
mm

m

90 m
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A+
A
B
C
D
E
F

A

Janela 2 Folhas: 1800 mm x 2200 mm
Vidro: Ug=1,0W/m2K-1

Coeficiente de
Transmissão Térmica

Uw=1.7W/m2K-1

Características técnicas
Aro fixo
Aro folha móvel
Altura da soleira (a embutir)

Rw=30(-1;-2)dB
Vidro: Rw= 36(-1;-4) dB
Janela c/ área < 2,7 m2

Resultados obtidos
em banco de ensaios (ITT)
Permeabilidade ao ar (EN12207): Classe 4
Estanquidade à água (EN12208): Classe 7A
Resistência à ação do vento (EN12210): Classe B3
Janela: 4500 mm x 2400 mm. 3 Folhas de correr

3 Rails
123 mm / 134 mm

Profundidade

Dimensão: 4000 mm x 2500 mm
Vidro Ug=1.0 W/m2K-1

Desempenho
Acústico

2 Rails
79 mm / 90 mm
35 mm
42 mm

Vista folha

71,5 mm / 85 mm

Vista couceira

75 mm / 88,5 mm

Corte aro fixo

45º / 90º

Corte aro móvel

45º

Largura máxima da folha

2000 mm

Altura máxima da folha

2500 mm

Peso máximo / folha
Enchimento
Bicolor
Aplicação

140 Kg
22 mm / 24 mm / 26 mm
Sim
Construção nova / Renovação
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A.080
SISTEMA DE FACHADAS

Sistema de fachadas composta por 5 soluções distintas.
A.080 - Clássica (solução de base)
Fixação dos vidros por perfis capa de aperto em alumínio,
fixos por parafusos à estrutura montante travessa, com
vedantes em EPDM. O corte térmico é assegurado por
um perfil intercalar em poliamida. Os perfis para as capas
exteriores, horizontais e verticais, têm 50 mm de vista.

A.080 - Trama horizontal (TH)
Na horizontal, a fixação dos vidros às travessas é realizada
através de capas em perfil de alumínio, com vedantes em
EPDM, e parafusos. Na vertical, o vidro é colado ao
montante com silicone estrutural protegido e rematado
por vedante em EPDM.
O efeito visual linear horizontal obtém-se pela ausência de
perfis exteriores verticais.

A.080 - Vidro Exterior Preso (VEP)
A fixação dos vidros é efetuada por um processo
mecânico, os quais são encaixilhados e, posteriormente,
fixos por peças e parafusos que asseguram a transmissão
dos esforços à estrutura base. A modulação dos vidros é
enfatizada pela aba exterior do perfil. A aba em alumínio
que serve de moldura tem 15 mm de vista.

A.080 - Vidro Exterior Colado (VEC)
Os vidros são colados a um caixilho que, por sua vez, é
fixo à estrutura montante/travessa. Ausência total de
perfis em alumínio pelo exterior.

A.080 - Claraboia
Lanternins, coberturas, planos inclinados envidraçados
com possibilidade de ventilação por intermédio de uma
janela projetante movida por motor elétrico.
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FACHADA CLÁSSICA
Coeficiente de
Transmissão Térmica

Isolamento acústico

Uw=3.0W/m K
2

-1

Fachada cortina composta por 9 folhas
Dimensão: 3890 mm x 2960 mm
Vidro exterior: Float 6 mm
Caixa de ar: 16 mm
Vidro interior laminado: 8,38 mm
Ug=1.4 W/m2K-1

Fachada composta por 8 folhas fixas
Dimensão: 3860 mm x 2960 mm
Vidro exterior: Float 4 mm
Caixa de ar: 18 mm
Vidro interior laminado: 8,38 mm

37(-1;-4)dB
Rw (C;Ctr) (dB)

36,8
Ra (dBA)

Resultados obtidos em banco de ensaios (ITT)
Permeabilidade ao ar (EN12207): Classe 3 - módulo projetante
Permeabilidade ao ar (EN12207): Classe AE - módulo fixo
Estanquidade à água (EN12208): Classe RE750
Resistência à pressão do vento (UNE - EN 2179:2000): APTA
Resistência ao impacto: E3 (exterior) I3 (interior)
Fachada cortina composta por quinze folhas (uma projetante e catorze fixas).
Boletim de ensaio nº.: 25497. Dimensão: 5500 mm x 7890 mm

SOPLAST . VALONGO

SOPLAST . VALONGO

WPR, GESTÃO DE PROJECTOS, LDA

WPR, GESTÃO DE PROJECTOS, LDA

WEPLAN, PROJECT MANAGEMENT, LDA

WEPLAN, PROJECT MANAGEMENT, LDA

SISTEMAS EXTRUSAL: A.040; A.055; A.080; F.016

SISTEMAS EXTRUSAL: A.040; A.055; A.080; F.016

TRATAMENTO SUPERFÍCIE: AC15NA

TRATAMENTO SUPERFÍCIE: AC15NA
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A.055
SISTEMA DE PORTAS

Sistema de portas de batente, com ou sem
rutura térmica, de grandes dimensões.
Uma solução testada, por organismo
acreditado, para uma utilização severa:
1.000.000 ciclos de abertura.

Cada janela pode assumir folhas com uma
altura e largura máximas de 3000 mm e
1200 mm, respetivamente, sendo que o
peso é variável de acordo com a tipologia
de abertura selecionada.

O sistema apresenta diferentes tipologias
de abertura, desde a abertura de batente
para o interior ou exterior, abertura
pivotante (rotação sobre um eixo vertical) e
ainda, a abertura vaivém.

O sistema dispõe de diversos perfis de
soleira: uma solução para uma vedação
mais eficaz, e outra, composta por uma
soleira lisa que potencia a acessibilidade
das habitações. Foram introduzidas
fechadura multiponto, barra / cremone
antipânico e solução anti-entalamento de
dedos.

Possibilidades de abertura

m

55 m

Batente interior
máx.160 Kg

Batente exterior

Vaivém

máx.160 Kg

POR FOLHA

máx.120 Kg

POR FOLHA

POR FOLHA

Uw=2.3W/m2K-1

Rw=34(-1;-4)dB

Dimensão: 1200 mm x 3000 mm
Vidro Ug=1.6 W/m2K-1

Vidro: Rw= 35(-1;-4) dB

mm

Desempenho
Acústico

máx. 250 Kg

POR FOLHA

168

Coeficiente de
Transmissão Térmica

Pivotante

Janela c/ área < 2,7 m2

Resultados obtidos
em banco de ensaios (ITT)
Permeabilidade ao ar (EN12207): Classe 4
Estanquidade à água (EN12208): Classe 2A
Resistência à ação do vento (EN12210): Classe A3
Durabilidade mecânica (Utilização moderada/EN12400): Classe 8
Janela: 1800 mm x 2200 mm. Porta de abrir composta por 2 folhas giratórias de abertura para o interior.

Características técnicas
Aro fixo

55 mm

Aro folha móvel

55 mm

Profundidade

Altura da soleira (a embutir)

PAÇOS DA PRELADA, LOTE 3 . PORTO

0 mm a 13 mm

Vista folha

168 mm

Vista couceira

216 mm

Corte aro fixo

45º / 90º

Corte aro móvel

45º / 90º

Largura máxima da folha

1200 mm

Altura máxima da folha

3000 mm

Peso máximo / folha

250 Kg

ARQUITETURA: APEL ARQUITECTURA
SISTEMAS EXTRUSAL: A.040 | A.055 | A.080 | A.155 | A.175FO | B.095 | F.018

Enchimento

10 mm / 12 mm e 26 mm a 36 mm

TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE: M7012 | R9006 | R9010
FOTOGRAFIA: ALEXANDER BOGORODSKIY – ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY

Bicolor
Aplicação

Sim
Construção nova / Renovação
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m

40 m

A.017
SISTEMA DE PORTADAS

Sistema de portadas exteriores caracterizado pela multiplicidade de
soluções e adaptabilidade a qualquer estilo arquitetónico.

74 m

Uma solução eficiente para construções com elevada exposição
solar.

m

Os preenchimentos podem assumir lâminas em alumínio, fixas ou
orientáveis, ou vidro com 6 mm de espessura.
É possível obter diferentes tipologias: batente simples, à abertura em
harmónio, correr suspensa e dupla manobra (batente e projetante).
Cada folha pode assumir uma altura e largura máximas de 2300 mm
e 1000 mm, respetivamente.
m

46 m

Batente
máx.60 Kg

POR FOLHA

Harmónio
máx.50 Kg

POR FOLHA

C

A
B

Correr suspensa
máx. 60 Kg

POR FOLHA

D
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F.016
PROTEÇÃO SOLAR

Controlo da luz e temperatura no interior dos
edifícios: redução entre 10% a 90% da luminosidade
e retenção de 80% do calor transmitido pelos raios
solares.

Sistema composto por solução de lâmina fixa ou
orientável. Esteticamente, o sistema F.016 apresenta
ainda a opção de lâmina curva e reta.

PSF - Para-sol fixo

PSO - Para-sol orientável

Para-sol fixo com perfis de 120 mm, 170 mm, 200
mm e 300 mm, aplicados na horizontal ou vertical.

O para-sol orientável permite a montagem dos perfis
na horizontal ou vertical.

Construção modular: os perfis são aparafusados na
lateral a tubos em alumínio.

Esta solução admite perfis com diferentes larguras:
120, 170, 200, 300 mm.

Construção linear: Aplicação dos perfis na
horizontal. Possibilidade de ajustamento da
inclinação das lâminas às especificidades de cada
construção.

A orientação das lâminas é realizada eletricamente,
sendo a área máxima admissível, para um bom
funcionamento do sistema, de 30 m2. O PSO exige o
recurso à utilização de um comutador de teclas
antibloqueio.

A solução PSF permite o desenvolvimento horizontal
dos perfis de sombreamento, com juntas de
dilatação em troços, dispensando assim, elementos
verticais que possam por em causa o efeito visual de
continuidade das lâminas.
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PSF

PSF

PSO

PSF

PSF

PSO

ICONIK DESIGN APARTMENTS . AVEIRO
ARQUITETURA: LINE INSTINCT
INSTALADOR: FERTECNAL, LDA.
SISTEMAS EXTRUSAL: F.018 | PERFIS STANDARDS
FOTOGRAFIA: MIGUEL MARNOTO, FOTOGRAFIA
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F.018
SISTEMA DE
REVESTIMENTO

Sistema
composto
por
lâminas com envergaduras e
dimensões diferenciadas, para
uma maior aplicabilidade às
especificações arquitetónicas
atuais.
Aplicabilidade:
- Revestimento e ocultação de
espaços (fachadas, tetos,
entre outros);
- Sombreamento;
- Divisão de espaços.

STAYINNTOP.COM - COSTA NOVA LUXURY OCEANFRONT VILLAS

Modelo tradicional

F.018 LR 25-20

F.018 LR 50-80

F.018 LR 25-60

F.018 LR 62-12

12

90
61

23

60

79

20

21

48

125

16
49

65

16

16

16

F.018 LR 50-20

Modelo minimalista

23
48

F.018.003

F.018.004

F.018.005

F.018.006

F.018.009

Envergadura

50 mm

25 mm

50 mm

25 mm

62 mm

Altura

65 mm

49 mm

125 mm

90 mm

12 mm

Espaçamento
entre lâminas

60 mm

41 mm

120 mm

82 mm

32 mm

64%

51%

35%

26%

60%

1200 mm

800 mm

1600 mm

1200 mm

Hor.: 1500 mm
Vert.: 1500 mm
Lacado / Anodizado

Área percentual
passagem de ar
Espaçamento máx.
suporte
Acabamento

Lacado / Anodizado

Lacado / Anodizado

Lacado / Anodizado

Lacado / Anodizado

Suporte fornecido anodizado.

Suporte fornecido anodizado.

Suporte fornecido anodizado.

Suporte fornecido anodizado.

ICONIK DESIGN APARTMENTS . AVEIRO
ARQUITETURA: LINE INSTINCT
INSTALADOR: FERTECNAL, LDA.
SISTEMAS EXTRUSAL: A.155 | B.150 | F.100 | F.018
FOTOGRAFIA: MIGUEL MARNOTO, FOTOGRAFIA
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F.100
SISTEMA DE GUARDAS

O sistema F.100 cumpre com a Norma Portuguesa NP EN
4491-2009, a qual define as características das guardas em função
do tipo de utilização dos locais onde são instaladas, promovendo a
segurança dos utilizadores e reduzindo o risco de queda para o
exterior dos espaços protegidos.
Utilizações previstas/Força serviço
NP 4491:2009 - Ensaio força estática horizontal

Corrimão

Locais de atividade residencial
0,5 kN/m (51 Kgf/m) - edifícios de habitação, quartos de
hotéis/hospitais, entre outros.
Locais de prestação de serviços
0,7 kN/m (71.4 Kgf/m) - escritórios, cafés, restaurantes, lojas, entre
outros.
13,5

Locais de acolhimento de público
1 kN/m (102 Kgf/m) - teatros, cinemas, salas de conferências,
acessos públicos.

17,5
21,5

Locais de acolhimento de multidões
3 kN/m (306 Kgf/m) - estádios, centros comerciais, entre outros.

25,5

F.100.008
F.100.008
F.100.009
F.100.009

Flecha admissível (após cessação da força aplicada): 3 mm.

F.100.003

F.100.006

Apto para locais de atividade:
Residencial;
Prestação de serviços;
Acolhimento público.

Apto para locais de atividade:
Residencial;
Prestação de serviços;
Acolhimento público.

Calços e cunhas em Nylon e EPDM
Capeamento com perfil ref. F.100.002
Vidros: 13,52 mm / 17,52 mm / 21,52 mm

Calço em nylon com afinador - exclusivo Extrusal
Fixação ajustável - perfil F.100.007
Vidros: 21,52 mm / 25,52 mm

F.100.004

F.100.010

Apto para locais de atividade:
Acolhimento público;
Acolhimento multidões.

Apto para locais de atividade:
Residencial;
Prestação de serviços;
Acolhimento público.

Calço em nylon com afinador - exclusivo Extrusal.
Capeamento com perfil ref. F.100.005.
Vidros: 21,52 mm / 25,52 mm.

Calços e cunhas em Nylon e EPDM.
Capeamento - perfil ref.: A.040.123.
Vidros: 13,52 mm / 17,52 mm / 21,52 mm.
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REDE MOSQUITEIRA
A gama de rede mosquiteira proporciona aos utilizadores uma
agradável e confortável habitabilidade em locais propícios à intrusão
de insetos. A necessidade da renovação natural do ar, no interior das
construções pela abertura das janelas, arrasta consigo novas
abordagens e prioridades neste campo.
Solução de rolo
(janelas e sacadas de abrir e correr)
De fácil montagem e aplicação, esta solução pode ser introduzida em
sistemas de abrir e de correr. O sistema é aplicado no vão, aquando
da instalação da janela ou numa fase posterior, podendo funcionar
pelo exterior ou interior, da janela.
Esta solução consiste num perfil com enrolador que alberga a rede
mosquiteira, aplicado na verga do vão e com guias nas ombreiras.
São possíveis construções até 3000 mm de largura para uma altura
máxima de 2600 mm.
Os componentes são comercializados em conjuntos para fabrico e
montagem. Solução esteticamente agradável para quem pretende
espaços ventilados e protegidos. Existe a possibilidade de
fornecimento de rede mosquiteira à medida mediante encomenda.

Solução - B.095LV
Solução de rede mosquiteira integrada na própria janela sem pôr em
causa a harmonia estética e funcional do sistema.
A rede mosquiteira pode assumir o dimensionamento máximo das
folhas do sistema: 3000 mm x 3000 mm.

Solução genérica para os sistemas de correr
A Extrusal detém soluções para uma folha independente, que podem
assumir as dimensões máximas de cada uma das folhas do sistema
em causa: sistema B.055 - 2000 mm x 2500 mm - e sistema B.095 3000 mm x 3000 mm (largura x altura).
Estas soluções podem implicar a utilização de mais um carril para
deslizamento da folha com a rede mosquiteira, e pode ser aplicada
tanto pelo interior como pelo exterior das janelas / sacadas.
As soluções de rede mosquiteira introduzidas nos sistemas de correr
são amovíveis, podendo ser substituídas, retiradas ou até mesmo
guardadas para posterior utilização.
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TRANSVERSAL
A TODOS OS SISTEMAS EXTRUSAL
DE BATENTE E DE CORRER
ALUMÍNIO EXTRUDIDO
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A nova linha de acessórios URBAN privilegia o design e a ergonomia
das soluções para janelas, sacadas e portas.
A nova gama de acessórios, composta por um kit, substitui as
anteriores, objetivando uniformizar a estética das habitações. Assim,
independentemente do sistema aplicado, a coerência e uniformidade
do design são mantidos em toda a habitação.

A personalização dos acessórios é reforçada através da possibilidade
de lacagem ou anodização dos fechos e cremones à cor, textura e
brilho dos perfis.
A segurança e robustez dos acessórios foram ensaiadas, sendo
comprovadas pelo programa Extrusal Certifica.

COR, TEXTURA E ACABAMENTO PERSONALIZÁVEIS
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TEXTURA E COR
LACADO . ANODIZADO . LACADO EFEITO MADEIRA

A Extrusal apresenta uma ampla gama de cores e texturas que
atribuem a cada espaço uma personalidade própria.
Cada assinatura, marcada por apontamentos específicos, conferem
uma estética que pode iniciar-se no tom mais natural, alusivo à terra,
até ao mais arrojado, de acordo com as exigências de cada espaço.

LACADO
STANDARD

GR900S

BL600S

NO200S

NO100S

MARS

MBRANCO

R5010

MCASTANHO

R7016

MPRETO

NATURE8T

ORANGE5T

BLUE9T

SKY5T

LACADO
NATURE COLORS

GRAY5T
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ANODIZADO

IPBE

IPPR

ACBM

IPCH

ACBE

ACNA

IPNA

ACCH

ACSV

IPSV

IPBM

LACADO
EFEITO MADEIRA

CASTANHO

CARVALHO

FAIA

CEREJEIRA

MOGNO

NOGUEIRA

TECA

LACADO
FOREST COLORS
NATURE

GOLDTOUCH

NATURE

Estão apresentadas apenas algumas cores comercializadas. As tonalidades apresentadas variam do aspeto final pelo que se aconselha a solicitação de amostra física.
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EXTRUSAL CERTIFICA
Para a Extrusal a conceção de sistemas assente no bem-estar dos
clientes é o foco do desenvolvimento dos produtos.
A extrusão de perfis com o melhor alumínio, a garantia do
acabamento segundo as normas europeias de qualidade (Qualanod e
Qualicoat) e a perfeita aplicação dos sistemas são atributos que a
Extrusal não abdica. É de elevada importância para a Extrusal o
acompanhamento da encomenda, processo de transformação
até à instalação do produto em obra.

QUALIDADE
COMPROMISSO

Para garantir a qualidade final do produto, a Extrusal apresenta o
programa “Extrusal Certifica”.

A GARANTIA DE QUALIDADE NA
TRANSFORMAÇÃO E INSTALAÇÃO
DOS SISTEMAS EXTRUSAL
Ao adquirir um produto Extrusal, é assegurado ao consumidor final o
conforto, a funcionalidade e a performance dos sistemas Extrusal.
“Extrusal Certifica” é a garantia da correta fabricação e aplicação dos
sistemas.
Operacionalidade
. Pedido de marcação de análise (construção / instalação);
. Visita de técnico;
. Análise do(s) sistema(s) instalado(s);
. Emissão de relatório;
. Em caso de ausência de inconformidades é aplicado um selo de
garantia;
. Na existência de anomalias é emitido um relatório com as
inconformidades e medidas corretivas a implementar.

CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO
Técnicos especializados sempre ao seu lado
1. Serviço disponível durante o fabrico e instalação dos produtos
Extrusal. Após a instalação dos mesmos, é possível solicitar a análise
de conformidade dos produtos instalados. O agendamento da visita à
obra, para avaliar essa conformidade, deve ser efetuado nos 4 meses
após a expedição do material. Todos os serviços devem ser obtidos
junto do Gestor Comercial.

PRÉMIO NACIONAL DE REABILITAÇÃO
URBANA 2020 - COMÉRCIO & SERVIÇOS
PROJETO: BRAAMCAMP 119

2. É emitido um relatório de conformidade pelo departamento técnico
Extrusal. Em caso de deteção de inconformidades, serão propostas
medidas corretivas.

ARQUITETO: ANDRÉ DA COSTA ALMEIDA
CONST.: VILACELOS CONSTRUÇÕES, S.A.
INSTALADOR: JORGE RIBEIRO, LDA.
FOTOGRAFIA: IVO TAVARES STUDIO
SISTEMAS EXTRUSAL: A.080 VEP | A.055
TRATAMENTO SUPERFÍCIE: AC20PR
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CERTIFICA
Compromisso de qualidade.

ACOMPANHAMOS A QUALIDADE
DO ALUMÍNIO DO BILETE À JANELA
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
ECONOMIA CIRCULAR
O CAMINHO
Conscientes que os recursos são escassos e limitados, a Extrusal
está, há cerca de 50 anos, focada na sustentabilidade do planeta e na
sua contribuição para a economia circular.
No mercado desde 1972, a qualidade, a inovação, o serviço de
excelência e a contínua preocupação ambiental são alguns dos
elementos que acompanham o Grupo, detendo várias certificações
ISO 14001 (desde 2002), ISO 9001 (2003), Qualanod (1983) e
Qualicoat (1995).
A preocupação com o impacto ambiental das suas atividades, levou a
Extrusal a construir uma ETARI em 1982, tornando-a numas das
primeiras indústrias portuguesas a incorporar internamente uma
estação de tratamento de águas residuais.
Já em 1997, foi iniciada internamente a Campanha de Recolha
Selectiva dos Resíduos no sentido de contribuir para a proteção
ambiental através da recolha, para reciclagem dos resíduos existentes
na empresa, minimizando assim, o quantitativo dos resíduos
depositados em aterro. Um projeto que tem sido melhorado ao longo
dos anos pelo incremento do número de resíduos reciclados,
reutilizados e tratados, e da melhoria das condições de
manuseamento e acondicionamento. Assumindo um compromisso
de melhoria ambiental, foi implementado o Sistema Integrado de
Gestão do Meio Ambiente (SIGMA) com base na norma ISO 14001.
Atualmente, e há já vários anos, existe no Grupo Extrusal uma
tendência para o recurso a energias renováveis, diminuição e maior
eficiência do consumo de recursos hídricos, redução da produção de
resíduos, análise regular das emissões da ETARI e chaminés,
otimização e manutenção dos equipamentos/layouts para um
consumo energético racionalizado, consumo materiais reciclados,
como é o caso do papel e do cartão. Há uma tendência por optar por
aqueles que respeitem a boa prática florestal para suprir as
necessidades da sociedade como um todo.
O alumínio é um material único, que reciclado mantém as suas
propriedades iniciais. A Extrusal trabalha com várias ligas (6060,
6063, 6061 e 6082), sendo que a incorporação de reciclado
chega em alguns casos aos 40% de acordo com a norma
EN14021. O Grupo tem recorrido a fornecedores com estratégias
sustentáveis fortemente implementadas, cuja a aposta recai na
economia circular para uma menor pegada ambiental.
A preocupação pela preservação ambiental promove a conceção de
soluções para a Arquitetura que reflitam a sustentabilidade do
edificado. São considerados estudos e análises prévias e exaustivas
do mercado: o que existe, o que deve ser melhorado e aperfeiçoado
e o que não existe e deve ser implementado. Esta análise envolve uma
equipa de profissionais de várias áreas sendo abordadas as
tendências arquitetónicas e da construção, a legislação em vigor,
alterações climatéricas, impactos ambientais, eficiência energética, o
bem-estar dos utilizadores e o conforto das habitações.

A introdução de acessórios que contribuam para a
sustentabilidade é outro aspeto considerado. A procura de
materiais reciclados ou que possam ser reciclados, assim como,
aqueles cujo processo produtivo possui uma menor pegada
ambiental são fatores tidos em consideração. Há uma procura por
fornecedores com uma atitude proactiva neste domínio.
Para garantir os elevados desempenhos das soluções Extrusal e
contribuir para sustentabilidade dos edifícios, foi recentemente
lançado o programa “Extrusal Certifica” que visa assegurar a
fiabilidade e a performance dos sistemas através duma correta
fabricação e aplicação em obra.
Do catálogo de produtos Extrusal, as soluções de janelas e portas de
abrir ou de correr são submetidas a testes e ensaios para uma maior
performance térmica, acústica e de desempenhos AEV
(permeabilidade ao ar, estanquidade à água e resistência ao vento). A
Extrusal é uma das empresas pioneiras na adesão ao sistema
de etiquetagem Classe+ promovido pela Adene.
Contudo, a Extrusal defende que a preocupação não se deve limitar
ao processo produtivo e às soluções sustentáveis desenvolvidas.
Acredita que também é responsável por incutir na comunidade
interna, parceiros e clientes a importância da economia circular. Ao
longo dos anos, foram implementadas campanhas de sensibilização
para a reciclagem e reutilização. O início de 2021 foi marcado pela
campanha “Menos plástico, Mais alumínio” cuja mensagem é
exatamente essa.
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SHOWROOM
O showroom Extrusal oferece-lhe a oportunidade de conhecer e
explorar presencialmente múltiplos sistemas e soluções sustentáveis
para o sector residencial e serviços da Extrusal.
Um espaço dedicado especialmente a donos de obras, arquitetos e
profissionais do sector da construção onde podem conhecer e
manusear os sistemas de arquitetura que compõem o portfólio de
soluções Extrusal.
Além da exposição dos sistemas de janelas de batente e de correr,
portas, guarda-corpos, acessórios e de lâminas de sombreamento e
de revestimento, são disponibilizados mostruários com os
tratamentos de superfície, certificados pelas normas de qualidade
europeias Qualanod e Qualicoat, realizados na Extrusal.
A visita ao Showroom Extrusal requer marcação prévia, a qual poderá
ser realizada junto de um Gestor Comercial.

Aveiro
Rua do Sacobão – Aradas
3810 - 454 AVEIRO
Portugal
T. 234 378 900
Horário de abertura: segunda a sexta - 9h00 às 18h00

Lisboa
Rua das Indústrias, nº 20
Venda do Pinheiro
2665-628 VENDA DO PINHEIRO
T. 219 668 390
Horário de abertura: segunda a sexta - 8h30 às 17h30

Açores
Rua da Imprensa, Lote 36
Parque Industrial da Ribeira Grande
9600 - 499 RIBEIRA GRANDE
T. 296 477 766 / 767 / 768
Horário de abertura: segunda a sexta - 9h00 às 18h00

Algarve
Estrada de S. Luís
Urb. Quinta do Infante, LT. 5, Loja A
8000-123 FARO
T. 924123138

PASSIVE HOUSE
A Passive House é um conceito de construção sustentável que
contribui para a saúde e conforto dos habitantes.
Um projeto que visa reduzir drasticamente o consumo energético do
edificado diminuindo a pegada ecológica da construção. A Passive
House é aplicada tanto à construção nova como à reabilitação, em
que os edifícios podem “renascer” com ganhos significativos em
termos de eficiência energética.

