
Uma vez mais, a Technal 

participou com êxito na feira 

Construmat. A sua aposta 

constante em eventos e 

exposições do sector demonstra 

a sua vontade em defender o 

sector profissional dos sistemas 

de alumínio, mantendo-o vivo e 

actualizado face às necessidades 

do mercado. A Technal também 

participará na próxima feira 

Batimat 2013, que se realiza 

entre 4 e 8 de Novembro.

Construmat 2013

Mais de 1000 pessoas visitaram 

o stand da Technal na Construmat 

para conhecer as últimas 

novidades da marca, assim 

como para partilhar projectos e 

preocupações com a equipa da 

Technal. O Presidente da Câmara 

de Barcelona, Xavier Trias, o 

Conselheiro para o Território e 

Sustentabilidade da Catalunha, 

Santi Vila, e o Presidente da 

feira, Josep Miarnau, marcaram 

também presença no original 

stand com que a Technal se 

apresentou na Construmat.

Novidades inovadoras

A Construmat proporcionou 
à Technal a oportunidade 
de apresentar as principais 
inovações da sua gama. Graças 
à elevada aceitação do mercado 
aquando do lançamento da 
janela de correr de folha 
oculta LUMEAL, a Technal 
continuou o seu processo de 
investigação, desenvolvendo-a 
para que ofereça a máxima 
comodidade aos seus 
utilizadores. Actualmente, 
apresenta-se com uma versão 
motorizada que permite folhas 
de elevada dimensão e conta 
com um mecanismo oculto. Por 
outro lado, a nova geração de 
sistemas universais – SOLEAL 
– apresentou-se na feira com 
todas as suas versões.

Todavia, na feira a grande 
novidade tecnológica foi, sem 
dúvida, a SOLEAL MOVe. A 
Technal expôs um protótipo 
de uma janela de batente 
que possui um dispositivo 
automático de bloqueio (fecho) 
e desbloqueio (abertura). Este 
sistema baseia-se num painel 
táctil que substitui o puxador 

clássico, permitindo que esta 
janela esteja acessível e seja 
manobrada por qualquer pessoa, 
sobretudo aquelas que têm 
uma mobilidade reduzida. Esta 
solução inovadora mereceu 
uma menção nos Prémios 
Construmat 2013 na categoria 
Inovação Tecnológica.

Technal, sempre presente nos grandes 
eventos do sector

A voz  
da Rede01

EDITORIAL

Na Rede Aluminier Technal 
decidimos assumir uma 
atitude proactiva face ao 
mercado: conhecer melhor 
o comportamento dos 
nossos potenciais clientes 
através da formação, 
estudar detalhamente as 
possibilidades da oferta de 
produtos para optimizar e 
para nos diferenciarmos, 
maximizar a notoriedade 
da nossa implantação 
no mercado para ganhar 
visibilidade e obter 
contactos, reunirmos 
com maior frequência 
para aprender uns com 
os outros e para receber 
informação do exterior 
que nos abra novas 
perspectivas, identificar 
as possibilidades que 
nos podem oferecer os 
mercados externos, ser 
mais competitivos em 
relação às nossas ofertas 
e explorar a imagem de 
marca Technal. Em 2013, a 
Technal foi a única marca 
que esteve presente na 
feira CONSTRUMAT (a 
maior feira de construção 
da Europa). As empresas 
que integram a Rede 
Aluminier Technal são 
representantes directos 
desta marca perante os 
consumidores. Creio 
que temos motivos para 
enfrentar o futuro com 
optimismo. Bem-vindos 
e obrigado pela vossa 
confiança!

Noticias de actualidade da
Rede Aluminier Technal

Outubro 2013

O stand reflectiu a defesa dos valores da marca na procura do conforto, vanguarda e sustentabilidade

O stand da Technal na Construmat 2013 reflectiu a 
defesa dos valores da marca na procura do confor-
to, vanguarda e sustentabilidade

Angel Ripoll 
Responsável Rede 
Aluminier Technal



Um novo logótipo para a
Rede Aluminier Technal

A identidade visual da marca 
Technal sofreu alterações. 
Novos grafismos, novas 
ferramentas de comunicação 
e também um novo logótipo 
para a Rede Aluminier Technal. 
A versão anterior do logo da 
rede tinha já quinze anos. 
Era chegado o momento de 
renová-lo e criar uma imagem 
mais moderna, de acordo 
com a evolução natural da 
Rede. Com o objectivo de 
criar uma elevada visibilidade 

da marca Technal de forma 
a rentabilizar o investimento 
publicitário, foi decidido no 
ano passado potenciar a 
sua presença em todos os 
suportes de comunicação 
externa. Tornou-se então 
necessário transferir esta 
nova estratégia de marketing 
para o logótipo. Além deste 
novo posicionamento de 
comunicação, outro factor 
determinante prendeu-se 
com a internacionalização da 

marca Technal. De facto, a 
empresa colocou em marcha 
uma estratégia de expansão 
em novos mercados, nos 
quais existem excelentes 
oportunidades para criar 
novas redes de fabricantes 
e instaladores homologados. 
Era, como tal, crucial contar 
apenas com um único logótipo, 
claro e compreensível a nível 
internacional.

Uma evolução simples e 

equilibrada

Até agora, o logótipo da 
Rede consistiu num bloco 
rectangular que se colocava ao 
lado da Technal. A tipografia, a 
cor e o tamanho do lettering 
de ambas as partes eram 
distintos, o que dificultava a 
sua leitura. O repto era criar 
um novo logótipo que fosse 
visível e compreensível e se 

entendesse tanto a palavra 
Aluminier como a marca 
Technal, mantendo desta forma 
um equilíbrio entre os dois 
termos.

A solução? O quadrado, que 
foi desde sempre o elemento 
mais significativo da Technal 
na sua comunicação visual. 
O resultado final é um novo 
logótipo que não só melhora 
a imagem da marca Technal, 
mas que tem também uma 
identidade mais precisa e 
consistente em função do 
desenvolvimento actual da 
Rede. Por outro lado, ao 
permitir uma leitura imediata 
e clara é capaz de adaptar-se 
facilmente a qualquer tipo de 
elementos de comunicação 
externa, proporcionado uma 
óptima visibilidade.

Novo logo para a Rede

O novo logótipo permite também a sua presença em todos os elementos de 
comunicação relacionados com a certificação do produto.

Dispôr de um logótipo 
reconhecível, claro e 
compreensível é um requisito 
fundamental da Rede



HABIALUMÍNIOS:  Um Aluminier com passado na Rede

A Rede comunica

Documentação comercial

Novos documentos comerciais para 
seduzir o consumidor final
Com a finalidade de motivar o 
consumidor final a adquirir as 
soluções Technal para as suas 
vivendas, foi elaborado um 
novo catálogo e novos folhetos 
dirigidos especificamente 

a este público. Cada peça 
de comunicação convida a 
descobrir os sistemas Technal, 
combinando uma leitura 
atractiva com a demonstração 
de obras diferenciadoras 

realizadas pela marca.

No catálogo “O ambiente de 
Hoje. Um leque de soluções 
em aluminio”, a Technal 
resume as vantagens técnicas 
e estéticas dos sistemas 
principais da gama. Desta 
forma, inclui as diferentes 
configurações, os novos 
acabamentos, em cor e 
forma, e a linha de acessórios 
(puxadores, fechos, etc). Este 
catálogo é complementado 
por uma série de folhetos 
que apresentam os produtos 
da Technal. Como valor 
acrescentado e a pedido de 
um público final cada vez mais 
informado, estes documentos 
incluem informações sobre as 
prestações térmicas, acústicas 

e de estanqueidade de cada 
solução.

Trata-se de uma série de 
ferramentas comerciais 
bastante úteis para a Rede 
Aluminier Technal que 
podem ser entregues com 
os pressupostos solicitados, 
distribuídas em feiras e 
exposições, ou serem utilizadas 
numa campanha de marketing 
directo dirigida aos clientes 
particulares. Futuramente, 
serão publicados novos 
documentos comerciais com a 
finalidade de contemplar toda a 
oferta comercial da Technal

HABIALUMÍNIOS-IND.METAIS, LDA.
LUGAR DO FOJO, 10-LT.1 - 4765-076 CARREIRA - Tel.: 252850890 - www.habialuminios.com - info@habialuminios.com

Entrevista a 

Paulo Moreira 

e João Silva

Sua empresa tem mais de 30 
anos de experiência no sector, 
como é organizada a sua 
empresa e sua equipe? 

A Habialuminios é uma empresa 
de organização simples que, 
desde a sua fundação, se pauta 
pela gestão directa dos donos. 
Para a boa gestão da mesma, 
todo o processo produtivo foi 
simplificado e seccionado, desde 
o contacto com o cliente, à 
instalação final em obra seguida 
da respectiva certificação. 
A empresa Habialuminios 
segue, para tal, protocolos 
internos visando, desse modo, 
que  a qualidade seja sempre 
assegurada, representando 
uma empresa de serralharia de 
alumínios de excelência nos 
padrões atuais. 

Como tem evoluído a sua 
empresa em todo esse tempo?

A evolução da nossa empresa 
tem sido em variados aspectos. 
Número de funcionários, numero 
de equipamentos e condições 
das mesmas, com o objectivo 
da melhoria interna continua 
formação e estando sempre na 
vanguarda do mercado, quer seja, 
relativamente às expectativas 
dos clientes, quer da forma como 
trabalha o produto “alumínio”. 
Prova disso, é a qualidade das 
obras realizadas até ao dia de 
hoje, bem como, a ligação 
próxima com departamentos 
técnicos de empresas de 
construção e gabinetes de 
projectistas.

Com a evolução do mercado, 
também a Habialuminios 

acompanhou as tendências. 
Participando em exposições, na 
área da construção, bem como, 
uma maior ligação aos meios 
digitais. 

O lema da Empresa não é uma 
publicidade sem rosto mas sim 
a publicidade apoiada na obra 
realizada com o consequente 
feedback positivo dos nossos 
clientes. São estes que passam 
a ser o nosso melhor veiculo de 
publicidade. 

Qual é o valor que tem a 
certificação e rotulagem de 
produtos de acordo com 
os regulamentos europeus 
existentes?

Neste momento, para a 
Habialuminios, se os produtos 
não estiverem devidamente 
certificados e rotulados não são 
admitidos no nosso processo 
produtivo. 

A certificação dos produtos já não 
é uma mais-valia para nós mas 
sim uma imposição de mercado.

Depois da sua adesão à Rede 
Aluminier Technal,  quais são 
os seus desafios nesta nova 
etapa?

O grande desafio neste momento 
é que o mercado esteja receptivo 
aos novos produtos da TECHNAL 
para que possamos combater 
outras marcas concorrentes, 
continuando assim a Technal e a 
Habialumínios a serem referência 
de mercado.

Com este propósito, contamos 
que a rede Aluminier Technal, 
rapidamente seja um sistema 
sem lacunas permitindo assim 
que duas organizações diferentes 
se tornem numa só, para que 
desta forma, o cliente final fique 
plenamente satisfeito. 

Sobre o passado, nada a fazer. 
Relativamente ao futuro, cabe-
nos a nós, torna-los melhor 
(eficaz e eficiente). 

O  A M B I E N T E  D E  H O J E

U M  L E q U E  D E  S O L U ç õ E S  E M  A L U M I N I O

JANELA DE CORRER UNIVERSALJANELA DE CORRER MINIMAL



Nova geração de janelas 

de correr

As qualidades intrínsecas das 
janelas de correr SOLEAL 
são uma nova referência no 
mercado, graças às suas 
inúmeras possibilidades de 
adaptação e de aplicação. A 
oferta das janelas de correr 
SOLEAL é diversificada 
e contempla múltiplas 
aplicações: de 2 a 4 carris, 
Galandage de 1 a 3 folhas 
e compostos. Todas as 
aplicações estão disponíveis 
com drenagem oculta e com 
ou sem perfil PMR (Pessoas de 
Mobilidade Reduzida). A janela 
de correr SOLEAL caracteriza-
se por um perfil de 55mm com 
uma ruptura da ponte térmica 
de 20mm. 

Uma janela com maior 

rendimento

Com a gama Soleal e o seu 
perfil de 65 mm, a Technal 
propõe a todos os arquitectos 
e proprietários de edifícios 
uma nova gama de janelas 
com um isolamento térmico 
e acústico de elevada 
performance, que se antecipa 
a futuros regulamentos 
nesta área. A SOLEAL 65 
incorpora um perfil adaptado 
a pessoas de mobilidade 
reduzida, que permite uma fácil 
acessibilidade e mobilidade. 
Está disponível em múltiplas 
aplicações: janelas, portas 
de interior, com caixilho fixo, 
basculante, oscilo-batente... 

Agenda

SOLEAL de correr e SOLEAL 65mm

E-TCETERA 5

5ª Edição de E-tcetera,  

a newsletter online de Technal. 

O site da Technal vai dispor de um espaço reservado à Rede Aluminier Technal. Esta área, que obriga a um prévio registo, 

destina-se exclusivamente aos membros da Rede. Ali poderão encontrar documentação específica sobre as soluções Technal e 

aceder a informações exclusivas como promoções dirigidas unicamente à Rede Aluminier Technal.

CONvENçãO ALUmINIER TEChNAL (mADRID). 
25 a 26 de Outubro.

BATImAT (PARIS, FRANçA). 
4 a 8 de Novembro. 

PALmARéS ARChITECTURE ALUmINIUm TEChNAL 2013. 
Entrega de prémios durante a Convenção Aluminier Technal. 
25 e 26 de Outubro.

FORmAçÂO DE PRODUTO. 
- Contactar com Angel Ripoll (Espanha e Portugal)

FORmAçãO DE TEChDESIgN. 
-  Contactar com Joan Gall (Espanha)  

o com Paulo Viseu (Portugal).

ÁREA RESERVADA REDE ALUMINIER TECHNAL

Rua da Guiné
2689-513 Prior Velho
T. +351 21 940 5700 - technal@technal.pt
www.technal.pt

Actualidade

Novos Produtos

SOLEAL, a nova gama de sistemas de alumínio da Technal, engloba um número ilimitado de aplicações com uma estética 
diferenciadora. Todas as opções contam com elevadas prestações acústicas e térmicas, que fazem da SOLEAL uma solução óptima 
para novas obras e para a reabilitação. Também é perfeitamente compatível com outros sistemas da marca. 
Actualmente, a SOLEAL apresenta-se também como uma janela de correr e com uma linha de janelas com maior rendimento térmico e 
acústico, e também com um perfil de 65 mm.
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