




A               é hoje uma empresa de referência no sector da fabricação e instalação de 
sistemas de alumínio, que desde 1990 vem fazendo da satisfação contínua do cliente 
o seu estandarte, numa caminhada incessante rumo ao futuro.

Com sede em Lisboa – dedica-se maioritariamente, ao Comércio e Indústria de 
alumínios assim como a remodelações de interiores. 

A nossa comprovada experiência em responder às necessidades dos clientes, aliada 
à dedicação, com profissionais qualificados e tecnologia avançada, permite-nos 
exercer e atingir elevados padrões de qualidade e satisfação de todos os nossos 
clientes.

Dedicamo-nos especialmente ao comércio de alumínios, instalação de Janelas, 
portas, estores térmicos e PVC, resguardos de banheira e poliban, Grades de 
protecção, téctos falsos e divisórias em pladur, sistemas térmicos e acusticos, 
remodelação de interiores...

Mais informamos que nos encontramos disponíveis para qualquer esclarecimento 
e/ou envio de orçamento.
 

Obrigado pela sua preferência.



A nossa sugestão:

Vidro Guardian Sun 
A perfeita combinação de controlo solar
com o melhor isolamento térmico.

O que é?
É a perfeita combinação de controlo solar com o melhor isolamento térmico. As aberturas nas 
fachadas destinadas às janelas são os pontos mais débeis no isolamento térmico de um edifício 
aumentando do consumo de energia. Por isso o investimento num vidro de altas prestações é 
a melhor forma de poupar dinheiro.

O Guardian Sun, o produto mais equilibrado do mercado, permitir-lhe-á a máxima poupança 
de energia durante todo o ano. O vidro Guardian Sun possui características de controlo 
solar; filtra cerca de 60% da radiação solar direta, reduzindo a ação do Sol para o interior, 
atrasando assim o aumento da temperatura do interior; reduz as perdas energéticas até 
5 vezes, comparado com um vidro simples. Favorece a sensação de conforto no Inverno, 
evitando o efeito “parede fria” reduzindo assim o risco das condensações.

Vantagens
- Controlo solar inteligente
- Isolamento térmico reforçado
- Máxima transparência e luminosidade
- Isolamento acústico
- Segurança
- Poupança de energia durante o ano inteiro

Tanto no Inverno como no verão, o Vidro Inteligente Guardian Sun permite-lhe desfrutar da 
luz com uma importante poupança de energia. Um vidro que combina a máxima transparência  
controlo solar e isolamento térmico para que poupe até 40% em ar condicionado no Verão e 
60% em aquecimento no Inverno.

Vidro Guardian Sun
Conforto total no Inverno, menor custo com o aquecimento



Sistema de batente de câmara europeia com 40 mm no aro fixo e 47 mm no aro móvel.
Perfis com linhas direitas ou arredondadas para aplicação de janelas novas ou renovação.
Com abertura interior ou exterior, com ou sem basculante, oscilobatente, etc.
Caixas para vidro de 10.5 a 33 mm.

TF 200 - Confort

Sistema de correr de 70.5 mm simples e funcional. Permite a fabricação de janelas ou 
sacadas de 2 ou mais folhas, em perfis de duas vias ou três vias, e janelas duplas para 
colocação de estores pelo meio. Perfis de ligação a outros sistemas e perfis de reforço. 
Caixa de enchimentos de 10 e 21 mm, para aplicação de vidro simples e duplo.

E 2000 - BTF



Janelas de abrir da série BTF

Para este sistema possuimos uma vasta gama de janelas, 
portas e marquises de batente da série BTF com ou sem 
ruptura térmica, de diversas cores, lacados, anodizados 
assim como em imitação de madeira.

Série BTF 
lacado a 7011 
com vidro 
espelhado.



Janelas com sistema de abrir da série BTF em imitação de madeira com quadrícula no 
interior do vidro duplo.



Dispomos de uma  gama muito vasta de produtos, garantindo desta forma as soluções mais 
adequadas para corresponder ás suas necessidades.

Dispomos também de janelas tradicionais 
de guilhotina.



Sistema de caixilharia de alumínio com câmara de ferragens europeia para janelas e portas 
de média e grande dimensão. 

Sistema Ruptura Térmica

A ruptura térmica é conseguida através de barras de poliamida, 
as quais garantem a ligação entre o perfil interior e exterior, 
obtendo-se desta forma o isolamento térmico. 
São soluções aconselháveis para zonas com grandes amplitudes 
térmicas entre o interior e o exterior, ou em zonas com um 
elevado índice de humidade. 

Este sistema incorpora junta central de estanquidade, excepto na construção de portas onde 
incorpora juntas periféricas de vedação interior. A junta central é a solução ideal para obter 
altos valores de estanquidade ao ar e à água, criando uma câmara de descompressão no aro 
fixo, através da qual permite a livre circulação do ar e da água, sendo esta escoada através 
de rasgos protegidos com deflectores.



Janelas de correr da série Confort

A série de correr Confort surge numa perspectiva de renovação, modernidade e qualidade.



Janela com sistema de correr da Confort, 
com lacado branco.

Vocacionada para a execução de janelas e portas com vidro duplo, em áreas de arquitectura 
urbana e de residências tradicionais, é tambem versátil para aplicações com vidro simples.

Esta série oferece todas as soluções possíveis neste tipo de caixilharia, em interligação com 
outras séries da nossa gama e surge mais completa e enriquecida.



É uma série que utiliza acessórios e equipamentos disponíveis no mercado da especialidade 
e que se afirma pelas suas formas arrojadas e inovadoras e pelos seus pormenores e 
características técnicas.



A série de correr Confort apresenta notáveis vantagens de conforto, estéticas que a têm 
confirmado indiscutívelmente como a referência do mercado no seu segmento.



Terraços

Dispomos de várias soluções para proteger a sua varanda da chuva e do vento, cumprindo 
todas as normas de segurança, tais como a resistência ao vento e ao impacto proporcionando 
um ambiente confortável e seguro durante todo o ano.



Redes Mosqueiras
Este tipo de rede, permite uma protecção contra mosquitos mesmo que haja uma janela 
aberta com luz interior. 

Todos os perfis são em alumínio lacado á côr pretendida. A sua rede de elevada qualidade é 
feita de fibra de vidro e é sempre de côr cinzenta. 

Tem um sistema de segurança, que em casos de muito vento, a rede não sai fora das guias.



Este produto tem como principais características, o facto de ter lâminas amovíveis e 
totalmente orientáveis com interior em espuma de poliuterano, o que permite um substancial 
isolamento térmico e acústico.

Sistemas de Portadas



As grandes vantagens prendem-se com o fácil manuseamento das lâminas que proporcionam 
a regulação de entrada de luz. Dispomos de portadas com réguas fixas ou móveis.



Para a funcionalidade do seu espaço, temos diversas soluções para lhe proporcionar, tais 
como divisórias com vidro simples ou duplo, divisórias acústicas, amovíveis ou fixas.

Divisórias





Os estores compactos são elaborados em materiais de alta qualidade e com uma elevada 
durabilidade, permitindo assim um melhor isolamento térmico e acústico. Temos disponíveis 
estores em PVC, em alumínio, alumínio térmico, com fita, de mola e motorizados, com a 
possibilidade de serem projectados.

Caixa uniblock pode ser utilizada com estores 
em PVC ou alumínio perfilado injectado com 
poliuretano e extrudido.

Estores Compactos



Dispomos de diversos tipos de estores interiores, tais como, venezianas de alumínio, venezianas 
de madeira, bandas verticais en tecido, bandas verticais em PVC, estores de rolo entre outros.

Estores Interiores







Painéis decorativos
Dispomos de diversos modelos assim como diversas cores de painéis decorativos.

Os painéis decorativos em alumínio, são lacados e preparados para o exterior, resistentes 
às várias condições atmosféricas.



Grades de protecção
As grades de lagarto ou extensíveis, são articuladas por meio de pernos maciços e barras 
maciças. São sempre metalizadas e lacadas a fim de evitar o aparecimento de ferrugem.



Dispomos também de grades fixas, bem como de abrir, enrolar ou motorizadas.



Vedações





Portões seccionados
Conscientes das exigências do mercado, dispomos de uma gama capaz de se adaptar ás 
mais complexas exigências.
Nos dias de hoje é cada vez mais normal proceder a colocação de Portões Seccionados 
para fechar nosso espaço quer seja a entrada comum de um prédio quer seja a nossa 
garagem privada, os paineis do portão seccionado garantem um isolamento superior e 
proporcionam um trabalhar suave. 

Devido ao sistema destes Portões eles tornam-se mais seguros e fiáveis podendo ser 
montados das mais variadas formas e necessitando de um espaço minímo para funcionarem.

De origem os portões são montados com molas galvanizadas para terem uma resistência 
muito superior ás acções do tempo.



Tectos falsos

Executamos diversos tipos de tectos falsos, 
poderão ser em pladur, de madeira, ou em 
PVC, com a possibilidade de colocação de 
focos de luz.





A PERFILAR tem ao seu dispor uma equipa técnica qualificada e especializada em 
remodelações de interiores.

Remodelações de interior



Executamos diversos tipos de trabalho, tais como pinturas, colocação de soalhos, colocação 
de móveis de cozinha e WC, canalizações entre outros.



A satisfação dos nossos 
clientes é o nosso orgulho.



Fazemos remodelações de wc, com a substituição total de canalização, electricidade, 
colocação de loiças, azuleijos. Todos os materiais são escolhidos pelo cliente.

Remodelações de WC







Resguardos para banheira e poliban
Os nossos modelos são feitos por medida adaptados a qualquer banheira ou poliban, podendo 
ser em acrílico, vidro temperado, com sistema de correr ou de batente.



Remodelações de Cozinhas
Fazemos remodelações totais de cozinhas, com colocação de móveis, substituição total de 
canalização, electricidade e azuleijos. Todos os materiais são escolhidos pelo cliente.








