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Softline 82

Sistema de Perfis de PVC
Agora é fácil poupar energia!
O inovador sistema de perfis de PVC SOFTLINE 82 de VEKA permite:
• Janelas de grande eficiência energética.
• Aforro em custos de aquecimento e ar condicionado. Dia após dia, ano
após ano.
• Menos emissões de CO2, ajudando a proteger o meio ambiente.
• Conforto na sua casa. Fresco no Verão e temperado no Inverno.
A consciência existente no aforro energético incrementou de um tempo a
esta parte, a procura dos sistemas que consideramos de maior eficiência.
Sistemas para casa passiva como SOFTLINE 82, que abarcam bandas de
envidraçamento entre 24 e 52 mm, e permitem fabricar janelas com um
valor de térmica Uw= 0,67 W/m2K.
As suas excelentes propriedades isolantes estão em linha com as actuais
exigências europeias, marcando assim o caminho até à sustentabilidade e
à eficiência energética.
Um sistema desenhado especialmente para triplos envidraçamentos,
com 7/6 câmaras em aro/folha de 82 mm de profundidade, reduzindo
significativamente o consumo de energia nos lares, mantendo a
inquestionável qualidade que diferencia os perfis VEKA, com espessuras de
paredes exteriores Classe A.
Os 82 mm do sistema SOFTLINE 82, são mais que suficientes para permitir
o uso de triplo envidraçamento de 24 a 52 mm. O especial desenho que
aumenta a dimensão da pestana de envidraçamento (25 mm), melhora
a protecção do perfil do intercalar do vidro, reduzindo a sua penalização.
A junta tripla reduz o indesejado efeito da condensação, ao minimizar o
efeito convecção.
A versatilidade do sistema oferece soluções de dupla e tripla junta,
podendo assim melhorar termicamente o elemento e facilitar a
fabricação, por exemplo no caso de elementos fixos.
Vekaplast Ibérica, SAU
Calle López Bravo, nº 58, Polígono Industrial
Villalonquejar 09001 Burgos - España
T: +34 947 473 020 F: +34 947 473 021
@: info_es@veka.com site: www.veka.es

cupão de resposta

devolver por fax: +34 947 473 021
ou e-mail: info_es @ veka.com

desejo receber um contacto para obter mais informações

PREENCHER EM MAIÚSCULAS

MEMBRO Nº

Solicito catálogo em formato digital
nome

morada

Código postal

Telefone

fax

e–mail

Expresso a minha autorização para tratamento e divulgação dos dados pessoais solicitados, para nomeadamente continuar a
receber informações da empresa promotora, no âmbito comercial e de marketing. (lei n.º67/98, de 26 de Outubro).
Formulário digital disponível: www.arquitectos.pt/cupao_empresa
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Accoya®

Madeira modificada por acetilação
O imperativo moral de fazer grandes mudanças é inevitável... o que nós
tomamos por garantido pode não estar aqui para os nossos filhos “.
- Al Gore, em “Uma Verdade Inconveniente”
Num contexto de crescente preocupação com os impactos ambientais
decorrentes dos projetos, a popularidade de madeira (um material versátil,
nobre, natural e fácil de usar) tem vindo a aumentar. O uso de madeira,
único recurso verdadeiramente sustentável para a construção, reduz o
efeito do aquecimento global: cada m3 poupa 0,8 toneladas de CO2.
Accoya ® usa madeira que cresceu de forma sustentável e, ao melhorar
substancialmente as suas propriedades sem adicionar agentes tóxicos,
contribui para proteger as espécies tropicais ameaçadas e o meio
ambiente. Não é apenas a sua aparência que irá garantir que a madeira
tem um papel preponderante no nosso futuro, mas uma série de outros
fatores presentes em Accoya ®:
• Material reciclável não-tóxico;
• Leve, mas forte, mais estável e facilmente trabalhada;
• Boas propriedades de absorção de som;
• Pode ser usada como biocombustível, no final da sua vida útil;
• Isolante natural e, como tal, reduz a energia utilizada para o
aquecimento.
Peça o guia para o Eurocódigo 5, aplicações estruturais.
Banema – Madeiras e Derivados, SA
Sede:
R. de Santa Marinha, 511, Apart. 3
Astromil – 4589-907 Rebordosa
T: +351 224 157 370 Tlm: +351 939 181 710
@: banema@banema.pt site: www.banema.pt
Filial:
Quinta dos Palmares, Lote 2 – Z. I. dos Fetais
2680-159 Camarate, Loures
T: +351 210 495 650 Tlm: +351 936 917 894  
@: banema.lisboa@banema.pt
Perfil de sombreamento e mobiliário urbano. Colégio Las Carolinas, Valência – Arq.º Pablo Ribero

cupão de resposta

devolver por fax: +351 224 110 809
ou e-mail: marketing @ banema.pt

desejo receber um contacto para obter mais informações

PREENCHER EM MAIÚSCULAS

MEMBRO Nº

Solicito catálogo em formato digital
nome

morada

Código postal

Telefone

fax

e–mail

Expresso a minha autorização para tratamento e divulgação dos dados pessoais solicitados, para nomeadamente continuar a
receber informações da empresa promotora, no âmbito comercial e de marketing. (lei n.º67/98, de 26 de Outubro).
Formulário digital disponível: www.arquitectos.pt/cupao_empresa

