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SERRALHARIA CIVIL
Executamos Todos Os Serviços De Serralharia Em Ferro, Aço, Bronze, Cobre, Corten, Etc.

LETTERING METÁLICO
AUTOMATISMOS
PORTÕES DE COMANDO AUTOMÁTICO

Comercializamos e instalamos automatismos para todo o tipo de portões e portas, grades de segurança, portas seccionadas, de fole e básculas.

Somos fabricantes e instaladores de todo o tipo de estruturas metálicas em aço corten,
cobre, aço inox 304 ou 316 e ferro, integradas com vidro, pedra, madeira e outros materiais:

Fabrico, transformação e colocação de estruturas metálicas:
Trabalhamos em interligação directa com gabinetes de arquitectura, engenharia e decoradores, com prespectivas de expansão para novos mercados, nomeadamente em Espanha
e França.
- Caixilharia de ferro para interior e exterior, portas, janelas, marquises, varandas, corrimões,
protecções, grades, vedações, escadas, telhados, divisórias internas/externas e fachadas.
Serralharia de construção soldada e trabalho artesanal de serralharia artística em ferro.

Inox:
- Artefactos e protecções em aço inoxidável para colunas e paredes, corrimãos, portões, gradeamentos, varandas, chaminés, escadarias, etc.

Alumínio:
- Portas e portões revestidos a aluminío, revestimento de estruturas e fachadas em chapa de aluminio sólida ou microperfurada.

CORTE E QUINAGEM DE CHAPAS.

Ligação e colaboração com arquitectos engenheiros e empreiteiros.
Planificação e integração com outras artes da área de construção civil.
FABRICAMOS, INSTALAMOS E REPARAMOS:
JANELAS DE DE BATENTE

* JANELAS DE OSCILO-BATENTE
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REVESTIMENTO DE PORTAS E PORTÕES A ALUMÍNIO * CHAPEAMENTO DE FACHADAS COM ALUMÍNIO

Caixilharias diversas em ferro.

* Estruturas metálicas * Guardas * Gradeamentos em aço
*

*

Portões * Escadarias * Corrimãos *

Janelas de correr

*

*

Janelas de batente simples

Caixilhos basculantes ou de oscilo-batente

*

Portas de Garagem

*

Janelas oscilo-batente
Portadas amovíveis e fixas

PORTAS E PORTADAS AMOVÍVEIS E FIXAS EM FERRO
PORTAS E PORTÕES DE CORRER * PORTAS DE BATENTE * PORTAS DE HARMÓNIO
GRADES E GRADEAMENTOS FIXOS
PORTÕES DE GARAGEM

SERRALHARIAS DE FERRO E AÇO
Proteções, grades, gradeamentos e vedações adaptados a todas as finalidades com elevado equilíbrio entre a elegância e a resistência.

* Estruturas metálicas diversas * Guardas * Gradeamentos em aço *
* Portões

*

Escadarias

*

Corrimãos

*

Portas de segurança *

Escadas suspensas * Escadas em caracol *
Mezaninos e Armações para armazéns *

* Vigas e pilares estruturais * Grelhas * Portas corta-fogo *
Gradeamentos de segurança extensíveis e amovíveis

Serviços de serralharia ligeira, média e pesada, integrados com as diversas artes da construção civil.

SEJA PARA A SUA CASA, PARA A SUA LOJA OU INDÚSTRIA, TEMOS SEMPRE A SOLUÇÃO MAIS AJUSTADA.
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