Serviços
Finstral para
Arquitetos

Assessoramento
profissional
Na qualidade de partner competente e profissional,
acreditámos no contato direto. Por esta razão
oferecemos aos arquitetos um serviço próprio de
assessoramento técnico: em cada diferente fase do
projeto terá ao seu lado um dos nossos colaboradores,
profissional capaz de dar resposta a cada uma das suas
perguntas sobre janelas.

Assessores de projetos
Os nossos assessores de projeto acompanham-no desde a fase inicial do projeto até á montagem, ou mesmo
diretamente em obra. Durante as reuniões, os nossos
assessores responderão a todas as suas perguntas sobre os produtos, informação técnica e especificações.

Assessoramento técnico detalhado
Necessita de um esclarecimento entre tanta normativa de
produto? Ou necessita assessoramento sobre detalhes
específicos de montagem? Os nossos expert do departamento de serviço técnico responderão a todas as suas
perguntas relativas a aspetos técnicos.

Apoio personalizado ao projeto
As suas ideias – os nossos produtos: Preparamos para si
desenhos em detalhe para aplicar da forma desejada nos
seus projetos (Desenhos AUTOCAD, amostras, etc, …).

Serviço de assistência Pós venda
Finstral

Somos o seu partner competente e estamos á sua disposição
para esclarecer qualquer dúvida.

Pode contar sempre com Finstral, mesmo depois de
concluir a obra. O nosso serviço de assistência ao cliente responde de forma competente e profissional a todas
as perguntas que possam surgir depois de concluída a
montagem.

Descobrir Finstral
mais de perto
Descubra na primeira pessoa a nossa filosofia de
fabricar janelas. Durante a visita a uma das nossas
fábricas terá a oportunidade de observar a nossa
produção de janelas e portas – ou até ver de mais perto
uma das nossas obras de referência.

Finstral Studio e Finstral Partner Studio
Os nossos showroom são o melhor lugar para conhecer
toda a nossa gama de produtos. Venha visitar um dos
nossos Finstral Studio ou um Finstral Partner Studio de
um dos nossos distribuidores. Pode facilmente encontrar
o mais próximo de si – a forma mais rápida é consultar a
nossa procura de distribuidores em www.finstral.com.

Visita ás nossas unidades de produção
Desde a extrusão do perfil até á fabricação de vidro
temperado, passando pela unidade de reciclagem –
Finstral desenvolve e fabrica tudo internamente. Caso
pretenda comprovar, entre em contato connosco: estaremos
sempre disponíveis a organizar para si e para os seus
colegas uma visita guiada a uma das nossas fábricas.

Conheça os produtos Finstral mais de perto, por exemplo
visitando o nosso Finstral Studio de 600 m2 em Unterinn/Bozen.

Visitas a obras

Feiras e Eventos dedicados á Arquitetura

Tem interesse em conhecer uma das nossas obras de
referência em particular e deseja vê-la de perto? Podemos
organizar uma visita para si.

Faça uma visita a um dos nossos stands em feiras e
eventos dedicados á arquitetura. Será acompanhado
pessoalmente por um dos nossos assessores.
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Sempre o
serviço perfeito
para realizar
as suas ideias

Luis e Joachim Oberrauch

O que esperam os arquitetos de uma empresa fabricante de janelas e portas? Produtos de qualidade que sejam capazes de
convencer quer do ponto de vista funcional, quer esteticamente, e que sejam o mais versáteis possível. Estas são as caraterísticas das janelas e portas de entrada fabricadas por Finstral – uma empresa especializada em janelas e portas, fundada
em 1969 e administrada pela mesma família desde então. Na Finstral pode encontrar uma gama completa de produtos e
uma ampla gama de serviços adaptados às suas necessidades. Proporcionamos aos arquitetos um conjunto de referências,
pormenores de aplicação em obra certificados pelo Instituto ift de Rosenheim, assessoria em projetos e o contato direto
com os nossos profissionais de normativa de produto e de montagem. Convites regulares para conhecer e visitar as nossas
fábricas: desta forma poderão comprovar a qualidade dos nossos produtos e serviços na primeira pessoa.

A nossa promessa: Sempre em boas mãos
Na Finstral, a produção das janelas começa a partir da extrusão dos perfis – que também são por nós fabricados
– e termina com a montagem de forma profissional, da qual se encarregam os nossos instaladores profissionais
certificados pelo Instituto ift. Finstral será sempre o partner competente e profissional que estará presente em
todas as fases dos seus projetos.
Sempre atentamente,
Luis e Joachim Oberrauch
Administração da empresa

Tudo sobre
o produto
Uma moradia unifamiliar? A sede da empresa, o restauro
de uma casa na cidade? Para detalhar um projeto são
necessárias informações concretas.
Por isso, disponibilizamos toda a informação que
necessita saber sobre os produtos Finstral, para cada
fase do projeto. Para que o arquiteto e os seus clientes
possam estar perfeitamente informados.

Fichas técnicas de produto
Na área técnica da nossa página web encontra as fichas
técnicas com todas as principais características de cada
um dos nossos produtos.

Referências
Construções novas, restauros, hotéis, edifícios de escritórios,
etc.: no portfólio de referências da área técnica na nossa página web, poderá encontrar inúmeros exemplos de referências,
complementadas por fotos, desenhos e breves descrições.

Amostras do produto
A melhor forma de ter uma ideia concreta de como é uma
janela Finstral é observar uma de perto. A qualquer momento
pode solicitar uma amostra dos diferentes sistemas de janelas e portas de entrada, fachadas em vidro e jardins de inverno. Estaremos disponíveis para enviar as diversas amostras
de materiais e acabamentos de todos os nossos produtos.

Informação sobre o produto
A nossa newsletter informa-o sobre as últimas novidades,
sobre a normativa do produto, referências e inovações.
Na nossa página web poderá encontrar todos os nossos
catálogos e folhetos em formato PDF e poderá solicitar
gratuitamente a nossa Magazine Finstral.
A nossa área técnica para Arquitetos: completa, informativa e precisa.

Pode aceder á nossa área técnica para arquitetos em:
professionals.finstral.com

Tudo para
projetar
As nossas janelas, portas e jardins de inverno não
são fabricados em série, mas sim personalizados de
acordo com os requisitos individuais: para dar a máxima
liberdade às suas ideias e aos pedidos dos seus clientes.
Para qualquer assunto relacionado com os detalhes do
projeto pode confiar nos nossos anos de experiência e
em todo o nosso know-how.
Vamos ajudá-lo e apoiá-lo com o máximo empenho para
que juntos possamos encontrar a solução mais perfeita
para cada uma das suas exigências e necessidades.

Textos para medições
Para ajudá-lo na preparação dos mapas de medições podemos enviar-lhe um conjunto de pormenores de aplicação em obra que temos disponíveis para esta finalidade.

Desenhos em AUTOCAD
Temos à sua disposição todos os pormenores técnicos
devidamente cotados de cada um dos nossos sistemas
no formato DWG ou em PDF.

Normativa do produto e certificados
Pode visualizar online todos os certificados dos ensaios realizados e as declarações de conformidade. Caso tenha qualquer pergunta a este respeito, ou sobre a normativa do produto, pode contatar diretamente o seu assessor de projetos o
qual, se necessário, entrará em contato com o nosso expert
Finstral em matéria de normativa europeia sobre produtos.

Todos os detalhes necessários à execução do projeto são
sempre de fácil acesso.

Aplicações em obra
Não existe qualquer outro fabricante de janelas e portas
que coloque à disposição dos arquitetos uma coleção
completa de aplicações em obra: mais de 500 desenhos
prontos a utilizar, dos quais 200 foram aprovados pelo
Instituto ift e são válidos em diferentes países da europa.
Por pedido, também desenvolvemos soluções à medida
para projetos especiais.
Pode consultar toda a informação utilizando a nossa aplicação para tablet Finstral App. Para descarregar, apenas
tem que inserir “Finstral” em Play Store do Google ou na
App Store de Apple.

Sempre o melhor
Contato
Perguntas ou pedidos? Entre em contato connosco. Desde a assessoria à montagem certificada.
Estamos disponíveis para colaborar consigo em cada âmbito.
Para nos contatar:
Por favor ligar 918 942008 (Finstral Portugal)
Ou também através do número +34 977 637001 (Finstral, S. A.)
Está à procura de um assessor de projetos?
Estamos disponíveis para o ajudar: infoarquitecto@finstral.com

Finstral Studio Unterinn
Sede principal com 600 m²
de exposição em Bozen (IT)

Finstral Studio Tarragona
320 m² de exposição em
Tarragona

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Itália

Ctra. Nacional 240, KM 14,5
43144 Vallmoll
Espanha

T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com/unterinn

T +34 977 637001
tarragona@finstral.com
www.finstral.com/tarragona
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