A PLACA WEDI
NA CONSTRUÇÃO.
REVESTIMENTOS DE EXTERIORES
EM ÁREAS CURVAS OU PLANAS

CORRIMÃO
DE ESCADAS.

REVESTIMENTOS INTERIORES
SALITRES OU HUMIDADES

RECUPERAÇÃO
DE COBERTURAS
DE MADEIRA
REVESTIMENTO
TÉRMICO
DE PISCINAS

REVESTIMENTO
DE LAGES
INCLINADAS LISAS

SOLUÇÕES
COM IDENTIDADE.
www.mouratal.pt

REVESTIMENTO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS P/
ACABAMENTOS CERÂMICOS

SUL - ALGARVE
Pólo Empresarial de Almancil, 1 - A
8134-100 Almancil • Algarve
Tlm: +351 917 812 303
CENTRO - NORTE
Zona Industrial Vista Alegre, Pav nº13
3850-184 Albergaria a Velha • Portugal
Tlm: +351 918 660 275

TETOS FALSOS
CURVOS E PLANOS
REVESTIMENTO
FACHADAS

A produção das diferentes peças e soluções
apresentadas respeitam as indicações dos
fabricantes e são elaboradas com base na
experiência de vários anos.
www.mouratal.pt

Com um leque de aplicações bastante diversificado, é sempre necessário respeitar as
regras de cada fabricante para cada caso. Os diferentes sistemas poderão ser compostos
por diferentes materiais, sendo que estes deverão ser totalmente compatíveis.

REP. COMERCIAL - LISBOA
Tlm: +351 914 031 206
geral@mouratal.pt
mouratal.pt

CRIAÇÃO E FABRICAÇÃO
DE PEÇAS E ELEMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO.
Com vasta experiência na área de construção, somos
especialistas na criação e desenvolvimento de peças
destinadas em especial a àreas húmidas e exteriores, dando
continuidade e apoio às soluções criadas em projetos.

SOLUÇÕES COM IDENTIDADE.

ÁREAS
DE LAZER

Nas áreas de lazer em terraços elevados, a
criação de volumes de diferentes formatos,
podem ser executados de acordo com o
projecto elaborado, dando uma garantia
de impermeabilização, resistência e uma
significativa redução de peso, não pondo assim
em causa a estrutura do edifício.

ÁREAS
DE BANHO

Soluções técnicas com características térmicas
e impermeáveis. Ilimitado poder de criação de
volumes e peças personalizáveis.
O produto é o material ideal para este tipo de espaços,
podendo ser revestido de inúmeros materiais, de acordo
com os volumes pretendidos, garantindo uma adaptação
perfeita ao espaço numa renovação do mesmo de forma
rápida e limpa.

SOLUÇÕES
CONSTRUTIVAS
Com um enorme potencial de criação, em várias
aplicações, garantimos a forma, a resistência
e o peso reduzido, utilizando vários tipos de
revestimentos. Estas soluções têm ainda
grandes características de aproveitamento
térmico, sendo totalmente impermeáveis,
garantido assim o resultado final idealizado
para cada projecto.

LAVATÓRIOS
BANHEIRAS
Peças personalizadas de diferentes formas, dimensões
e design; capazes de conservar temperatura da água.
Novos materiais como microcimento garantem
diversidade de formas rectas ou circulares assegurando
a sua estanquidade. A Mouratal desenvolve a criação
de peças, tais como lavatórios de peso reduzido e fácil
manuseamento.

SPAS

As áreas SPA de Lazer e Bem-Estar são um elemento diferenciador
e muito apelativo para o utilizador final, embora de grande exigência
técnica ao nível concetual. A MOURATAL em colaboração com os
mais diferentes projetistas, desenvolve a solução mais adequada
para cada espaço húmido projetado, sem limitar a criatividade
projetada, assegurando a qualidade e funcionalidade de todo o
sistema.
Termicamente eficientes, 100% impermeáveis, leves, estáveis, resistentes
e com uma redução significativa dos tempos de montagem, são algumas
das razões pelas quais os projetistas confiam na qualidade única das
nossas soluções construtivas, cujas formas e aplicações parecem não
conhecer fronteiras.
As nossas cabines de vapor/banhos turcos, duches, bancos com ou sem
encosto, espreguiçadeiras, entre outras soluções construtivas integradas,
são muito mais do que a superfície visível do conceito, garantem
o isolamento térmico e a proteção estrutural contra a humidade,
impermeabilização, dignificando deste modo o resultado final.

