A combinação de tradição e inovação define a linha de
orientação estratégica que a GLOBALDIS se propõe
a desenvolver junto dos seus clientes e parceiros de
negócio.
A GLOBALDIS dispõe de centros de distribuição em
Vale de Cambra, Perafita e Albufeira e showrooms
próprios em Lisboa, Vale de Cambra e Albufeira, fruto
de um plano de reforço da eficiência logística bem
como da eficácia de atuação comercial. A ambição
de alcançar sempre novos patamares de desempenho
e reconhecimento e a proatividade no antecipar de
tendências ajudam a empresa a propor as melhores
soluções para o cliente.
Disponibilizamos todas as informações sobre o
produto necessárias para apresentação dos projetos.
As soluções construtivas da GLOBALDIS cumprem os
requisitos mais rigorosos e os mais elevados padrões
de qualidade avaliados por diferentes certificações,
disponibilizando-os a si.

SOLUÇÕES DE ACOMPANHAMENTO
DE PROJETO
A GLOBALDIS privilegia o acompanhamento próximo ao cliente ou prescritor e disponibiliza
por isso o Gabinete de Apoio Técnico – GSAT. Este Departamento é composto por uma equipa
multidisciplinar de técnicos especializados que lhe poderão prestar apoio aos mais variados
níveis:
Estudo e análise detalhada de projetos, com apresentação de soluções inovadoras e integradas,
desde o design e acabamento a soluções construtivas e técnicas;
Esclarecimento de dúvidas e aconselhamento, com informação especializada sobre os diversos
materiais e suas caraterísticas;
Indicação dos produtos adequados para diferentes tipos de aplicação e utilização, de forma a
cumprir os requisitos legislativos em vigor, como é o caso dos produtos ignífugos;
Desenvolvimento e apresentação de soluções à medida nomeadamente para grandes projetos e
de autoria arquitetónica;
Serviço de apoio ao cliente
O serviço de apoio ao cliente é, sempre foi e irá continuar a ser crucial para o sucesso de qualquer
negócio.
A gestão dos clientes ganha outra dimensão, permitindo através de profissionais competentes
ajudar na criação da encomenda e na venda do material.
A marca conta com uma transportadora, que dispõe de uma vasta frota de camiões para entregas
personalizadas ao nível nacional.
Complementando o apoio técnico na fase de projeto, a GLOBALDIS disponibiliza ainda o
Serviço de Apoio Técnico (SAT) que coordena e fiscaliza a instalação de produtos em obra.

PROJETOS

HOTELARIA
LES SUITES AT THE CLIFF BAY
HERDADE DOS DELGADOS
CAJU PETIT HOTEL
VERDE MAR & SPA
BESSAHOTEL BAIXA
S. BENTO RESIDENCES
SDIVINE FÁTIMA HOTEL
POUSADA VILA DE ÓBIDOS
JUPITER ALBUFEIRA HOTEL
PESTANA PORTO | A BRASILEIRA
CATALONIA PORTO HOTEL

HABITAÇÃO
PANORÂMICO NASCENTE
LIVENSA LIVING PORTO CAMPUS
GRAND HUIT NYON
BOSS LUXURY TOWER
HYGGE PARK
BALI LUXURY LIVING
ELECTRICITY HOUSE

SERVIÇOS
NOVA SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS
HOSPITAL PARTICULAR DA MADEIRA
CENTRO DA SAÚDE DA CALHETA
LENITUDES - MEDICAL CENTER & RESEARCH
LAR BELLA VIDA

HOTELARIA | Interior

Madeira Natural
Nogueira

Melamina
Graphite Grey

Essential
Dekordor® HD
Cinza Shadow

Roupeiro Transform
Custom Made

Madeira Natural
Azobé

Pavimento Laminado
Roble Nature Intasa

HOTELARIA | Exterior

Madeira
Azobé

Globaldeck
Ipê

LES SUITES AT THE CLIFF BAY
Les Suites at The Cliff Bay é um hotel de cinco
estrelas onde o décor integra texturas e cores suaves.
Os produtos atribuem um toque clássico ao projeto,
embora ajustando-se a um ambiente contemporâneo.
As portas de correr configuram uma escolha que
alia a elegância à funcionalidade e amplitude.
Nas entradas dos quartos foi adotada a solução
Portaro® corta-fogo 30 minutos com isolamento
acústico de 40dB integrado com painéis em folha de
madeira de nogueira. No interior, foram instaladas
portas de correr. Adicionalmente, foram incluídas
portas corta-fogo 30 minutos vai-vem e portas não
fogo. A folha e os lacados brancos compõem os
produtos, atribuindo ao hotel um ambiente próprio.
No exterior encontram-se painéis de nogueira
e deck ipê ripado a descobrir a madeira que
sugerem ambientes relaxantes e elegantes.

LES SUITES
AT THE CLIFF BAY

HERDADE DOS DELGADOS | DARK SKY VIEW HOTEL & SPA
A Herdade dos Delgados possui um ambiente amplo
e de continuidade dos espaços, em que se destacam as
folhas de madeira de Carvalho das portas de interior.A
folha de madeira natural evoca a natureza que rodeia o
edifício. O projeto incluiu várias soluções Portaro® que
englobaram portas de interior e portas corta-fogo 30
minutos e acústicas 40dB, ambas em Naturdor® Carvalho,
portas de correr de interior em Dekordor®HD Branco,
roupeiros de abrir em laminado branco e fenólicos.

HERDADE DOS
DELGADOS

CAJU LE PETIT HOTEL
O Caju Le Petit Hotel é um empreendimento
emblemático repleto de planos harmoniosos
onde foram instalados diversos Portaro®
Inverse, nomeadamente a solução corta-fogo
30 minutos com isolamento acústico até 41dB
(EI30 AC41dB), permitindo a integração
da porta com painéis de revestimento, para
além da solução Portaro® corta-fogo 30
minutos 40dB.
O projeto apresenta um concrete look que
advém da aplicação de soluções Vicaima
MATCH.

CAJU LE PETIT HOTEL

VERDE MAR & SPA

VERDE MAR & SPA
O hotel Verde Mar & Spa inspira-se na natureza
açoriana e nas origens vulcânicas da região
oferecendo vistas únicas para a costa Norte da Ilha
e para o Oceano Atlântico. O ambiente elegante
dos quartos evidencia traços contemporâneos
acompanhados de um toque de requinte. As
soluções incluídas no projeto consistiram no
Portaro® Inverse corta-fogo 30 minutos e acústico
38dB na entrada dos quartos e em painéis lacados
em tom castanho nos corredores onde as portas,
faceadas com os painéis, criam planos em contínuo
com linhas contemporâneas e minimalistas. A
porta foi lacada com cor cinza no interior e em
tom castanho no exterior recebendo os painéis
este último revestimento - o resultado é um
lacado denso e moderno que proporciona um
ambiente de sofisticação e conforto visual ao hotel.

BESSAHOTEL BAIXA

BESSAHOTEL BAIXA
O BessaHotel Baixa tem interiores
assinados pela prestigiada Nini
Andrade
Silva
e
distinguese pela sobriedade e requinte.
O hotel integra soluções customizadas,
entre as quais se destaca o Portaro®
Inverse,
cuja
configuração
contemporânea permite
facear
a porta com o aro ou painéis.
Os produtos selecionados para esta
unidade hoteleira apresentam diversas
performances técnicas, entre as quais se
evidenciam, para a entrada dos quartos,
a solução Portaro® Inverse corta-fogo
30 minutos com isolamento acústico
até 45dB e, para as zonas comuns,
soluções Portaro® corta-fogo 30 minutos.

O projeto integrou também Portaro®
Inverse corta-fogo 30 minutos, portas
corta-fogo 30 minutos acústicas 40dB
e portas não fogo. Todos os produtos
desenvolvidos para responder à
temática do projeto – portas, aros,
painéis de revestimento, apainelados
de janela e rodapés – apresentam um
acabamento exclusivo obtido através de
um processo industrial customizado,
que recria o aspeto e o design do cobre.

S. BENTO
RESIDENCES

S. BENTO RESIDENCES
O empreendimento hoteleiro S. Bento
Residences
foi
equipado
com
um conjunto de soluções Globaldis:
portas,
painéis
de
revestimento,
rodapé, armários e portas metálicas.
Com
elementos
contemporâneos
compostos por cores frias e quentes, são
realçadas as linhas modernas do projeto.
As soluções Portaro® aplicadas no
projeto foram várias e representam peças
fundamentais no décor. De destacar as
portas Inverse, com diversas performances
– corta-fogo 30 minutos com isolamento
acústico de 41dB, corta-fogo 30 minutos
e não fogo - que permitiram criar planos
contínuos entre portas e painéis tornando
os interiores amplos e modernos, a
par das tendências mais recentes da
arquitetura. A solução Portaro® cortafogo 30 minutos e acústica 40dB garante
também segurança e comodidade aos
hóspedes e a solução Portaro® de correr
à face, que faz também parte das opções
escolhidas, proporciona a otimização dos
espaços e uma amplitude visual única.
As portas metálicas proporcionam por
sua vez uma funcionalidade e estilo
que complementam o registo singular e
acolhedor deste empreendimento hoteleiro.

SDIVINE FÁTIMA HOTEL
SDivine Fátima Hotel de 4 estrelas, cujo
conceito reflete uma arquitetura de
interiores elegante, enquadrada-se na
mística da cidade de Fátima. As portas com
revestimento Dekordor® HD Colours Cinza
Shadow e Dekordor® HD Branco, destacamse num jogo de contrastes e de sentidos, com
tons intensos que revelam charme. Esta gama
de laminados de elevada resistência física
e química é indicada para locais sujeitos a
uma utilização intensiva destinando-se a
aplicações onde se conjuga durabilidade
e design. Os roupeiros complementaram
a atmosfera das divisões evidenciando
harmonia entre os diferentes elementos.
O projeto incluiu uma ampla gama de
soluções técnicas, como Portaro® cortafogo 30 minutos (normal e vai-vém),
Portaro® com isolamento acústico, e
diferentes configurações como Portaro®
Inverse, portas de correr interior e à face.
As soluções Vicaima contribuíram assim,
para criar interiores modernos que
refletem as tendências da arquitetura,
onde o contraste, a leveza e a sofisticação.

SDIVINE FÁTIMA
HOTEL

POUSADA VILA
DE ÓBIDOS

POUSADA VILA DE ÓBIDOS
O décor do projeto Pousada Vila
de Óbidos – Casa do Lidador
harmoniza-se com as linhas suaves e
contemporâneas do empreendimento.
Situado no interior das muralhas da vila,
o edifício, que albergou a partir de 1940
a primeira pousada portuguesa, inclui
soluções Portaro® que englobam portas
corta-fogo 30 minutos acústicas 44dB,
portas corta-fogo 30 minutos, portas de
interior e portas de correr à face, com
acabamentos RAL 3003 num bordeaux vivo.

JUPITER ALBUFEIRA HOTEL

JUPITER ALBUFEIRA HOTEL
As soluções Globaldis integram o Jupiter Albufeira Hotel, um family resort de luxo com
cerca de 400 quartos resultante de uma renovação completa que coloca em destaque o
design, a flexibilidade e o conforto. O projeto contou com a aplicação de Portaro® corta-fogo
30 e 60 minutos, coretes técnicas e portas corta-fogo e acústicas para a entrada dos quartos.
Outras soluções como portas de correr ou roupeiros foram também desenvolvidas de acordo
com as necessidades do projeto. As tonalidades escolhidas de castanhos (Dekordor® SD Canyon)
e brancos realçam a elegância da decoração e o espírito relaxante criado para os espaços.
Adicionalmente, foram incluídos armários, portas metálicas cinza e fenólicos de interior.

PESTANA PORTO | A BRASILEIRA
O Pestana Porto - A Brasileira é símbolo de tradição e requinte. Equipado
com produtos Globaldis que vão desde portas com alta performance técnica a
painéis, pavimentos flutuantes, roupeiros e móveis, o hotel enfatiza o conforto e
a segurança dos hóspedes. Nos quartos e zonas comuns encontram-se diferentes
opções Portaro® como Interior e Inverse permitindo a integração com os
painéis de revestimento. Para complementar o ambiente sóbrio e de requinte,
foi aplicado um pavimento flutuante em Jatobá invocando as tonalidades
típicas das especiarias mais convencionais, sendo este o tema do hotel.

PESTANA PORTO
A BRASILEIRA

CATALONIA PORTO HOTEL
Para equipar o Catalonia Porto Hotel foram
selecionadas portas Vicaima corta-fogo
e acústicas proporcionando segurança e
comodidade
aos
espaços. Estas portas
apresentam lacados de cores cinza e chocolate,
distintos e modernos, criando um décor
sedutor ao hotel de quatro estrelas. As soluções
selecionadas e certificadas Portaro® corta-fogo
30 minutos e acústico 44dB, Portaro® corta-fogo
30 minutos (1 e 2 folhas) e Portaro® vai-vem
corta-fogo 60 minutos proporcionam uma maior
segurança nas entradas dos quartos, saídas de
emergência e zonas de serviços, respetivamente,
protegendo pessoas e bens através do
impedimento ou atraso da propagação do fogo
ou fumo em situações críticas de incêndio.
Garantindo a tranquilidade e o conforto
pensados para o espaço, a função acústica,
também assegurada na sala técnica pela solução
Portaro® corta-fogo 30 minutos e acústico 41dB,
confere um isolamento sonoro que cumpre
exemplarmente os requisitos normativos, legais
e sociais cada vez mais exigentes a nível do ruído.

CATALONIA
PORTO HOTEL

Melamina
Branco 0114SM

HABITAÇÃO | Interior

Madeiras
Garapa

Melamina
Branco 0114SM

Madeiras
Carvalho

Vigas
Baubuche GL 75

Tampo
Dark Atelier 4299UE

Madeiras
Azobé

Pavimento Vinílico
Tclic 1008

HABITAÇÃO | Exterior

Vigas
Casquinha Branca

HPL
Tola

Forro
Thermowood®

Globaldeck
Ipê

PANORÂMICO

NASCENTE

O Panorâmico Nascente inclui uma
ampla gama de produtos Globaldis,
englobando
também
soluções
Vicaima. A entrada do apartamento
incluiu o Portaro® Segurança
RC2 EI45 AC45dB – um produto
multi-performance,
certificado,
com resistência à intrusão, cortafogo 45 minutos e com isolamento
acústico de 45dB. Os interiores
dos apartamentos, com um registo
moderno e minimalista, contaram
com
diferentes
configurações
Portaro®, onde se incluem o Inverse
ou o de Correr, que contribuíram para
uma maior amplitude e otimização
dos espaços. Os roupeiros Vicaima
com portas de correr e interiores
em melamina branca, fizeram
igualmente parte do projeto, bem
como frentes de armários que foram
selecionadas para os halls de entrada
e para o interior dos apartamentos.
Para garantir a máxima segurança do
edifício, também as zonas comuns
foram equipadas com o Portaro®
corta-fogo 30 minutos (EI30).
Adicionalmente, foram incluídos
lambrins, rodapé e apainelados.
Os revestimentos consistiram em
lacados brancos e Naturdor® Carvalho
que formaram um ambiente clean e
contemporâneo, complementando os
interiores com um charme singular.

PANORÂMICO
NASCENTE

LIVENSA LIVING
PORTO CAMPUS

LIVENSA LIVING PORTO CAMPUS
O projeto Livensa Living
Porto Campus, residência
de
estudantes
situada
em Paranhos, cidade do
Porto,
possui
estéticas
diferentes ao longo do
edifício, que é sofisticado
mas também descontraído.
Nas entradas dos quartos
foram instaladas portas cortafogo 30 minutos e acústicas
33dB, os auditórios foram
equipados com portas de duas
folhas e as casas de banho
privadas incluíram portas

de correr, tendo-se instalado
portas de duas folhas cortafogo 30 minutos nas cozinhas.
A lógica contemporânea das
linhas foi complementada
pelo Dekordor® HD Castanho
Mushroom presente nas
quatro soluções que reveste
também os rodapés, tornando
a atmosfera sóbria e garantindo
um
ambiente
agradável
e cómodo. Para além de
cabines fenólicas cinza, foram
incluídas portas metálicas.

GRAND HUIT NYON

GRAND HUIT NYON
Nyon, Suíça
Consagrada pela qualidade e
pela experiência, a Vicaima
reafirma a sua posição de
destaque no setor habitacional
europeu fornecendo portas
interiores e portas de segurança
de elevado desempenho ao
projeto residencial Grand
Huit Nyon, situado no
coração da cidade suíça. A
Vicaima
fornece
soluções
de
elevado
desempenho,
destacando-se a porta de
segurança RC2, com resistência
ao fogo até 30 minutos
e isolamento acústico de 44dB.
Esta solução aporta ainda um
elevado coeficiente térmico (UD:
1,17 W/(m2.ºC)) que impacta
de forma relevante na poupança
energética
e
isolamento
dos edifícios, contribuindo

assim para uma construção
mais amiga do ambiente.
O interior dos apartamentos
possui linhas simples e
contemporâneas em sintonia
com o Portaro® não fogo e o
Portaro® Inverse, sendo este
último uma solução faceada
pelo aro que gera planos
contínuos
proporcionando
aos
compartimentos
um
ambiente
alinhado
com
as últimas tendências da
arquitetura
de
interiores.
A elegância dos espaços é
enriquecida pela diversidade de
revestimentos e acabamentos
customizados que incluem
folha de madeira natural
com velatura de tons telha,
cinzas e brancos lacados.

BOSS LUXURY TOWER & APARTMENTS
O Boss Luxury Tower & Apartments é
um projeto de habitação arrojado e de
charme que inclui uma atmosfera
de
equilíbrio e comodidade nos interiores.
O projeto integra as soluções Portaro® não
fogo e de Correr à Face num lacado branco
que confere a impressão de amplitude aos
espaços e lhes proporciona uma luz singular.

BOSS LUXURY TOWER

HYGGE PARK
Bristol, Reino Unido
Para integrar o projeto habitacional Hygge
Park, foram selecionadas portas interiores
Vicaima Dekordor® SD em branco que
reproduz a textura e desenho da madeira. Este
modelo cria ambientes e ligação perfeita entre
diferentes espaços e um caráter acolhedor
e confortável. Os modelos foram ainda
personalizados com elegantes inlays acetinados
na vertical ou com aberturas de vidro nos
espaços onde se pretendia maior luminosidade.

HYGGE PARK

BALI LUXURY LIVING
Costa del Mar, Panamá
O projeto habitacional de luxo integra soluções Portaro® nos seus interiores modernos.
Situado perto da natureza e do mar, com um estilo arquitetural sofisticado, o
empreendimento incluiu soluções Portaro® de uma e duas folhas, aros customizados
tipo painel ou Portaro® de entrada para garantir o conforto e elegância pretendidos
para os espaços. As portas e aros Vicaima possuem um revestimento customizado em
nogueira e envernizamento mate que inspira os apreciadores dos melhores interiores.

BALI
LUXURY LIVING

ELECTRICITY HOUSE
Bristol, Reino Unido
Localizada no coração de Bristol, a
Electricity House resulta da transformação
de um edifício histórico de 1930, desenhado
pelo arquiteto Sir Giles Gilbert Scott, numa
unidade luxuosa de habitações privadas.
Para a entrada dos apartamentos, foi
selecionada a solução Portaro® Dekordor®
3D, na tonalidade cinza, com resistência
ao fogo até 30 minutos, que foi ainda

conjugada com um painel de parede do
mesmo revestimento, que envolve e dá
continuidade à porta exterior. O Portaro®
Dekordor® 3D foi também selecionado
para as áreas comuns, nomeadamente
o átrio principal. No interior dos
apartamentos e penthouses foram
instalados modelos de porta e aro lacados
a branco com pantografado, evidenciando
o luxo e excelência dos espaços.

ELECTRICITY HOUSE

SERVIÇOS | Escolas

HPL Compacto Interior
Cinza Claro 9674

Pavimento Laminado
Roble Barnizado

Essential
Dekordor® HD
Castanho Mushroom

SERVIÇOS | Hospitais

Madeiras
Carvalho

Essential
Dekordor® HD
Amarelo Mustard

NOVA SBE

NOVA SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS
Para o projeto Campus da Nova School of Business
& Economics foram selecionadas soluções Portaro®
da linha Escolar. Este projeto possui uma moderna
arquitetura de interiores que integrou Portaro®
Inverse, Portaro® Vai-vem, Portaro® de correr e
Portaro® não fogo. Incluíram-se revestimentos
Dekordor® HD Cinza Garlic e Cinza Olive que
beneficiaram a amplitude e luminosidade dos
espaços neste empreendimento que surge em
perfeita harmonia com o meio. O projeto foi
complementado com rodapé, painéis e armários
que remataram as linhas elegantes dos interiores.

HOSPITAL PARTICULAR DA MADEIRA
O Hospital Particular da Madeira
assume linhas contemporâneas e
tecnologia de vanguarda. Para o projeto,
foram escolhidas diferentes soluções de
porta e aro da Linha Hospitalar Vicaima,
que incluíram o Portaro® corta-fogo
30 minutos e 60 minutos, de uma e
duas folhas, portas de correr à face
e roupeiros. As soluções, de estilo
minimalista e com todos os aros em
HD metálico, incluem porta de interior,

aro e acessórios com dimensões de
passagem livre que asseguram e facilitam
a mobilidade entre espaços, garantindo a
segurança e o bem-estar dos utentes. Para
reforçar a simplicidade e luz que dão
forma ao projeto, foram escolhidos
os revestimentos Dekordor® HD
branco e HD Creme Sandy, laminados
em pressão contínua, com elevada
resistência física e química, ideais para
locais sujeitos a uma utilização intensiva.

HOSPITAL PARTICULAR
DA MADEIRA

CENTRO DE SAÚDE
DA CALHETA

CENTRO DE SAÚDE DA CALHETA
O centro de saúde da Calheta, no Funchal, contou com diversas soluções Vicaima
de elevada performance que garantem a funcionalidade dos espaços, bem como
segurança e conforto aos utentes e profissionais.
O Portaro® corta-fogo 30 minutos, com portas de abrir ou vai-vem, apresentou-se como
uma das opções selecionadas de modo a assegurar a livre circulação de equipamentos
e pessoas. Para além desta, outras soluções foram escolhidas que incluíram portas
não fogo e portas de correr à face, com vidro e de 2 Folhas. Adicionalmente, o centro
de saúde foi equipado com roupeiros. A gama de revestimentos Dekordor® HD
Colours, nas cores Verde Aqua, Verde Cooler e branco foi a eleita para integrar a
remodelação de interiores do Centro, pela sua elevada resistência física e química,
ideal para locais sujeitos a uma utilização intensiva e por proporcionar tons relaxantes
que contribuíram para humanizar os espaços.

LENITUDES
MEDICAL CENTER & RESEARCH

LENITUDES - MEDICAL CENTER & RESEARCH
O centro médico e de investigação Lenitudes
é especializado no diagnóstico e tratamento da
doença oncológica. As soluções Vicaima integradas
neste projeto assumem diferentes configurações
e performances técnicas, das quais se destacam o
Portaro® corta-fogo 60 minutos, Inverse 30 minutos
e acústico 32dB. Integra também outras soluções,
como corta-radiações, portas de correr interior ou
de correr à face. A cor selecionada, Dekordor® HD
branco, transmite uma maior luminosidade aos espaços.

LAR BELLA VIDA
O Lar Bella Vida é um espaço moderno cujo
objetivo é proporcionar momentos de descanso e
convívio a séniores, num ambiente de segurança
e conforto. O projeto inclui algumas soluções
Portaro® que o tornaram mais elegante e funcional:
Portaro® corta-fogo 30 minutos, Portaro® acústico
32dB e Portaro® de Correr à Face. Os revestimentos
consistiram, por sua vez, num Dekordor® HD
Azul Sea, um Dekordor® HD Creme Liqueur e
num Dekordor® 3D Carvalho, que atribuíram aos
interiores tonalidades de requinte. Adicionalmente,
incluíram-se roupeiros, painéis e deck que
complementaram a contemporaneidade das linhas.

LAR
BELLA VIDA

GLOBALDIS
Distribuição Global de Materiais, S.A.
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