TECTOS
FALSOS
Grande potencial de
execução de formas para
tetos falsos, especialmente
nas zonas húmidas ou
em espaços exteriores,
garantindo um resultado
perfeito.

SOLUÇÕES
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•
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CASAS
DE BANHO
Com um ilimitado poder de criação de volumes, 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.

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.

LAVATÓRIOS

ÀREAS
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.

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.

Com o aparecimento de determinados
materiais de revestimento, tais como
o microcimento, a Mouratal garante a
possibilidade de criação de volumes à
medida dos espaços, em formas retas ou
circulares, garantindo a sua estanquidade.
Podemos assim assumir a criação de
vários modelos de lavatórios com um peso
reduzido e de fácil manuseamento.

BANHEIRAS
Com uma produção feita à medida, as banheiras podem ser
personalizadas de diferentes formas, dimensões e design.
Trata-se de um produto térmico, tornando-se numa mais valia
para a conservação da temperatura da água, durante a sua
utilização.

