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GRUPO VICAIMA

 FOR YOU, TODAY

Componentes 
para madeira e ferragens

Orlas
Abs, Pvc ou veneer de madeira

As orlas são um complemento essencial para qualquer tipo 

de acabamento em painéis, quer sejam revestidas a folha 

natural, a melamina ou a termolaminado.

Este produto tem uma fácil aplicação, podendo ser aplica-

do manualmente ou através de orladoras. 

Dispomos em stock de uma grande variedade de orlas (de 

folha de madeira, em pvc ou abs), de acordo com as neces-

sidades e gostos do cliente.

A nossa parceria com a Rikor permite-nos ter em stock 

permanente os mais variados produtos para acabamen-

to/pintura de ambientes interiores e exteriores.

Temos no nosso leque de oferta produtos diferentes adapta-

dos às várias situações de mercado desde poliuretanos, 

acrílicos, aquosos, etc.

A nossa gama contempla vernizes incolores e pigmentados, 

diluentes, tapa-poros, velaturas, óleos impregnantes, lacas, 

betumes e pinturas para vidro.

Com estes produtos a GLOBALDIS pretende satisfazer ainda 

mais os seus clientes indo ao encontro das suas necessidades.

Óleos e Vernizes
Preservação da madeira     
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Colas
Lorcol®

Ferragens
molas recuperadoras, barras anti-
-pânico, grelha, barras de calafetagem

Ferragens
fechaduras, dobradiças, puxadores

No âmbito particular das portas técnicas, as ferragens 

assumem-se como um complemento fundamental na 

garantia do cumprimento dos rigorosos requisitos para 

o uso a que se destinam.

Em parceria com marcas de referência, a GLOBALDIS 

aposta na oferta das melhores soluções disponíveis no 

mercado adequadas à especi�cidade do projecto, 

tecnicamente compatíveis com o contexto legal e 

regulamentar vigente em matéria de segurança contra 

incêndios ou acústica, com elevadas performances 

reconhecidas e devidamente certi�cadas.

Com a permanente preocupação de contribuir para a 

qualidade técnica de fabrico, montagem e instalação de 

elementos e componentes em madeira, a GLOBALDIS 

integra no seu catálogo de soluções as colas Lorcol®.

A gama de produtos contempla colas de aplicação na 

indústria da madeira em geral, designadamente para marce-

naria, com alta resistência mecânica e rápida secagem.

As ferragens representam um complemento de distinção 

no aspecto e no funcionamento da porta.

A GLOBALDIS dispõe de uma ampla gama de soluções 

de ferragens que permitem dar resposta à cada vez 

maior exigência de cada projecto, quer seja de tipo, 

forma, ou acabamento, aliando estética com qualidade, 

tendo sempre presente um rigoroso critério de funcion-

alidade do produto.


