Ferro, Aço inox, Caixilharias Alumínio.

Serralheiro; Assistência a Condominios

Início

Destaque

Serviços

Obras

Contactar

Serviços

CARDONA
SERRALHARIA CIVIL:
Serviço de assistência e reparações urgentes a condominios e particulares.
Piquete multi-serviços de intervenção rápida até às 24:00horas.

Abertura e substituição de portas e janelas, troca de fechaduras, interruptores e lampadas, pequenas reparações de pichelaria e canalização,
serviços de funilaria, aplicação de molas aereas ou de piso, ajuste de trincos, fechaduras com e sem segredo, bricolagens diversas, etc.
- SEJA PARA A SUA CASA, PARA A SUA LOJA OU INDÚSTRIA, TEMOS SEMPRE A SOLUÇÃO MAIS AJUSTADA.
* JANELAS DE CORRER EM ALUMÍNIO * JANELAS DE DE BATENTE

* JANELAS DE OSCILOBATENTE

* FACHADAS EM ALUMÍNIO * COBERTURAS EM ALUMÍNIO COM CHAPA ISOTÉRMICA TIPO SANDWICH E OUTRAS
Caixilharias de qualidade certificada com resposta adequada a condições acústicas e térmicas.

* Estruturas metálicas * Guardas * Gradeamentos em aço inox
*

*

Portões * Escadarias * Corrimãos *

Janelas de correr

*

Janelas de batente simples

Caixilhos basculantes ou de oscilo-batente
*

*

*

Portas de segurança *

*

Janelas oscilo-batente
Portadas amovíveis e fixas

Portas de correr tipo harmónio ou de roletes

Revestimento de Fachadas

*

*

*

Perfilamentos

Resguardos de banheiros/polibans

Caixilharia domotizada com sensores térmicos e solares
Totalmente computorizada e programável para optimização das condições de conforto da sua habitação, escritório ou loja comercial.
* PORTAS E PORTADAS AMOVÍVEIS E FIXAS EM ALUMÍNIO
* PORTAS PORTÕES DE CORRER * PORTAS DE BATENTE * PORTAS DE HARMÓNIO
GRADES E GRADEAMENTOS FIXOS E AMOVÍVEIS TIPO LAGARTA/COMPASSO/TESOURA
PORTÕES DE GARAGEM DE ENROLAR AUTOMÁTICOS OU DE ACIONAMENTO MANUAL

SERRALHARIAS DE ALUMÍNIO, PVC, FERRO E AÇO INOXIDÁVEL
Serralheiro profissional com larga experiência em:

Winnovative PDF Tools Demo

Fabrico, montagem, preparação, instalação e reparação de todos os tipos de estruturas metálicas em ferro, aço, alumínio e inox.

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 inox *
* Portões

*

Escadarias

*

Corrimãos

*

Portas de segurança *

Escadas suspensas * Escadas em caracol * Armações para armazéns *

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

Alumínio e PVC
Coberturas de telhados e revestimentos de fachadas em painel sandwich,
- Caixilharia de alumínio interior e exterior, portas, janelas, estores, marquises, varandas, corrimãos, protecções, corte térmico,
divisórias conjugadas com vidro e/ou madeira, alumínios lacados e/ou anodizados, divisórias internas/externas e fachadas.

Equipamentos em inox e alumínio

Avance

