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Espaços com + conforto 

 

Teto Falso                                                                      

- Chapa microperfurada de aço galvanizado, pré lacada 

na cor branca RAL 9002                                                                    

- Isolamento em lã mineral com 80mm de espessura 

 

Eletricidade                                                                                                 

- Quadro Elétrico com disjuntor diferencial geral de 

30mA/40A, 3 disjuntores modulares de 16 A +  

1 disjuntor de 10 A                                                                                                          

- Focos LED quadrangular 12V, 213x213mm, aro  

branco, 24W, cor 4.000, 2040Lm                                                                         

- Tomadas de corrente 220V 

 

Outras                                                                                                                         

- Caleiras protegidas com sistema anti entupimento 

Estrutura 

55mm de espessura, 

com interior em lã 

mineral                           

+ Isolamento térmico e 

acústico 

Janelas 

Vidro duplo, caixilharia 

em PVC, uma folha fixa e 

outra oscilobatente,                   

com persiana 

Pavimento 

Com isolamento em lã 

mineral                                       

+ Isolamento térmico e 

acústico 

Teto Falso 

Lâminas microperfuradas 

com isolamento              

fonoabsorvente                                  

+ Isolamento acústico 

Suporta cargas de 

utilização de 5,0 kN/m²               

Pintura de esmalte de 

alta espessura 

Iluminação 

Painéis LED quadrados 

embutidos ou luminárias 

salientes com difusor 

prismático 

Caleiras protegidas contra 

sistema anti entupimento 

Estrutura                                                                                                           

- Estrutura e pilares com 3mm de espessura                          

- Piso suporta cargas de utilização de 5,0kN/m²,  

uniformemente distribuídas                                                                                  

- Chapa de cobertura em aço galvanizado com 0,6mm 

de espessura                                                                                                              

- Pintura de esmalte de alta espessura, em cinza escuro 

RAL 7015 

 

 

Painéis                                                                             

- Painéis sandwich de 55mm, lã mineral entre duas  

chapas de aço de 0,45mm pré lacadas de cor cinza 

claro RAL 7035 

 

 

Janelas                                                                             

- Janelas com uma folha fixa e outra oscilobatente,        

vidro duplo, caixilharia em PVC branco, dimensão                            

1615 x 1290mm, com persiana de lâminas de alumínio 

lacadas a branco  

 

 

Porta                                                                                 

- Porta simples cega em painel sandwich de 55mm, lã 

mineral entre duas chapas de aço de pré lacadas de 

cor cinza claro RAL 7035, dimensão 970 x 2050 mm,        

bandeira com plexiglass de 4mm, fechadura com um  

ponto de segurança e puxador 

 

 

Pavimento                                                                     

- Vinil heterogéneo 2mm sobre aglomerado hidrófugo 

19mm classe P5 (densidade própria para aplicações 

estruturais), 

- Isolamento de lã mineral com 80mm de espessura 

 

 

 

 

 

Painéis 

Estanquicidade 
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PAINÉIS 

- Painel cego  

- Painel semi-vidrado 2m, vidro duplo 3+3/6/3+3  

- Painel vidrado 1m, vidro duplo 3+3/6/3+3 (ref. 34000) 

- Painel vidrado 1m, vidro duplo c/barra 3+3/6/3+3 (ref.33994) 

- Painel vidrado 1m, vidro duplo 3+3/6/3+3, 2 vidros fixos e 1 basculante (ref.33995) 

- Painel vidrado 2m, vidro duplo c/barra 3+3/6/3+3 (ref.32922) 

- Painel vidrado 2m, vidro duplo 3+3/6/3+3, 2 vidros fixos e 1 basculante (ref33997) 

JANELAS 

- Janela de 2 folhas, fixa e oscilobatente, vidro duplo, com persiana (ref.32769) 

- Janela basculante, vidro martelado 500x500 (ref.20721) 

 

PORTAS 

- Porta simples cega lacada (ref.32769) 

- Porta simples vidrada, vidro duplo 3+3/6/3+3 (ref.33998) 

- Porta dupla semi-vidrada, vidro duplo 3+3/6/3+3               

- Porta dupla vidrada, vidro duplo 3+3/6/3+3  (ref.32921)                  
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EQUIPAMENTOS 
ALGECO  ADVANCE COMFORT 

 263 006 300 
(Nº Nacional) 

CONFIG. “A” 15 M² CONFIG. “B” 15 M² CONFIG. “C” 15 M2 
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CONFIG. “ABC” 45 M² 

OUTRAS CONFIGURAÇÕES 10, 18 e 21 M² 


