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ESPECIALISTAS EM SOLUÇÕES
ACÚSTICAS E DECORATIVAS
PARA TECTOS METÁLICOS
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•  Ampla gama de produtos e soluções para qualquer tipo 
de espaço.

• Produtos de reconhecida qualidade.

• Experiência e know-how dos nossos profissionais.

•  Suporte técnico nas diferentes fases dos projetos de 
arquitetura criativa, desde a conceção da ideia até à 
execução.

•  Técnicos comerciais que colocam à sua disposição todo 
o seu conhecimento, acompanhado de uma atenção 
personalizada.

•  Inovação e desenvolvimento que permite a criação 
de soluções adequadas às exigências de cada projeto, 
adaptando os nossos produtos às necessidades de cada 
projeto, melhorando os sistemas de montagem com base 
na experiência e nas necessidades dos nossos clientes.

•  Serviços logísticos flexíveis que garantem a entrega dos 
nossos produtos em tempo útil.

•  Uma marca Saint-Gobain.

ESPECIALISTAS EM SOLUÇÕES 
ACÚSTICAS E DECORATIVAS 
PARA TECTOS METÁLICOS

GABELEX 
A Gabelex - Indústria de Tectos Metálicos S.A. é uma empresa portuguesa do grupo SAINT-GOBAIN, 
com mais de 40 anos de experiência no mercado dos tectos metálicos suspensos.

A Gabelex dispõe de um sistema de gestão da qualidade de acordo com a norma ISO 9001, que 
demonstra o seu compromisso com a qualidade dos seus produtos e serviços, a satisfação dos seus 
clientes e a melhoria contínua. 
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•  Os tectos metálicos Gabelex são fabricados em 
aço e alumínio e oferecem múltiplas vantagens 
funcionais e meio ambientais.

•  O metal é um verdadeiro aliado para a 
sustentabilidade ambiental nos edifícios. 
Devido à sua reciclabilidade, reduz o consumo de 
recursos naturais não renováveis durante o seu 
processo de fabrico.

•  Total e indefinidamente reciclável: tanto o 
aço, como o alumínio podem ser reciclados 
repetidamente, sem perda de qualidade. Isto 
significa que no seu ciclo de vida, pode voltar à 
sua origem após a sua utilização, mantendo as 
suas propriedades.

•  As nossas soluções contribuem para a obtenção 
de certificações ambientais de edifícios, como 
LEED®, BREEAM®, WELL®, etc.  Dispomos de 
declarações ambientais do produto (EDP), 
devidamente verificadas por uma terceira parte 
independente e reconhecida, em conformidade 
com as normas ISO 14025 e EN 15804.

Flexibilidade de conceção
Possibilidade de criar soluções totalmente personalizadas, com múltiplas opções de escolha disponíveis: 
sistemas, formatos, dimensões, cores, perfurações, entre outros. 

Soluções multiconforto
As nossas soluções contribuem para o conforto acústico, o conforto visual, a redução da necessidade de 
iluminação artificial dos edifícios e promovem um ambiente saudável e de bem-estar para os seus ocupantes.

Integração
Os tetos metálicos Gabelex permitem diferentes formas de integração de sistemas de iluminação, 
climatização, som, etc., adaptando-se aos requisitos de cada projeto.

Acessibilidade
Ampla variedade de soluções para um fácil acesso ao sub tecto. Dispomos de diversos sistemas de tecto 
amovíveis, ajustados para diferentes frequências de acesso e configurações do sub tecto. 

Proteção contra incêndios 
Os tectos metálicos Gabelex oferecem os melhores desempenhos em termos de reação ao fogo, 
classificados como Euroclasse A1 de acordo com a norma EN 13501-1.

Meio ambiente
O aço e o alumínio utilizados nos tectos metálicos Gabelex possuem um alto teor de conteúdo reciclado. 
O acabamento pré-pintado adquirido no processo de lacagem em contínuo, ajuda a proteger o meio 
ambiente. Além disso, os nossos tectos são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis 
(COV) e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

Instalação e manutenção
Os tectos metálicos são de fácil instalação e manutenção. Os nossos produtos são resistentes ao 
manuseamento, tanto na instalação, como na manutenção, podendo ser facilmente manipulados  
e removidos do tecto, por inúmeras vezes, sem sofrer qualquer tipo de danos. 

Durabilidade
Expetativa de durabilidade por um período de tempo bastante longo, podendo exceder os 25 anos.  
O aço e o alumínio utilizados nos nossos produtos são de elevada qualidade e apresentam revestimentos 
com elevada resistência à corrosão, à humidade, aos riscos e aos raios UV.

METAL - UM MATERIAL SUSTENTÁVEL, 
QUE COMBINA CONFORTO E SEGURANÇA



Os tectos metálicos Gabelex proporcionam 
excelentes prestações acústicas e contribuem 
de forma ativa para o conforto acústico dos seus 
ocupantes, através da absorção do som e da 
redução do tempo de reverberação, alcançadas 
pela combinação das diferentes perfurações 
disponíveis com a utilização de uma tela acústica 
apropriada para o efeito. 

A combinação da dimensão do furo com a 
área perfurada, a configuração da perfuração 
e a tela acústica presentes nas nossas soluções 
proporcionam diferentes níveis de absorção sonora 
e permitem a obtenção de prestações acústicas 
adaptadas às necessidades de cada local. 
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A ESTÉTICA DOS TECTOS METÁLICOS 
Os tectos metálicos Gabelex apresentam uma estética atraente e moderna, apropriada para qualquer tipo de espaço e são 
fabricados em aço e alumínio de elevadas prestações, com vários acabamentos disponíveis. Além disso, dispomos de uma 
ampla gama de perfurações que contribuem para a criação de efeitos visuais atrativos e que podem ser acentuados em 
função da cor selecionada.

Perfurações

1,5mm D22% 4,0mm D11%

2,0mm Q9%1,5mm Q11%

1,5mm D11% 2,0mm D18%

0,7mm Q1,5%

2,5mm D10%

A nossa gama de tectos contempla uma boa variedade de cores. As cores standard para os tectos em aço são  
o branco e o cinzento metalizado. Para os tectos em alumínio, além das cores branco, cinzento e preto, dispomos 
de cores em imitação de madeira, que reproduzem na perfeição o acabamento da madeira.

2,5mm Q16% 2,5mm Q20%2,5mm Q5%

TECTOS METÁLICOS 
A CHAVE PARA O CONFORTO ACÚSTICO



A Gabelex é especialista em 
soluções acústicas e decorativas 
para tectos metálicos suspensos 
e para paredes. A ampla gama de 
soluções Gabelex foi concebida para 
uma instalação simples e rápida, são 
fabricados com materiais de elevada 
qualidade que proporcionam uma 
aparência moderna e satisfazem as 
necessidades acústicas, decorativas e 
meio ambientais dos edifícios.

Sistemas de tecto suspenso com  
painéis metálicos de 600x600mm

Sistemas de tecto com  
quadrículas metálicas 

Sistemas de tecto suspenso com  
painéis metálicos de 300mm 

Sistemas de tecto com  
lâminas metálicas 

Sistemas de tecto para corredores com  
painéis metálicos de 300mm 

Painéis metálicos  
fonoabsorventes para parede
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SOLUÇÕES PARA TECTOS E PAREDES  
QUE DÃO LIBERDADE À SUA  
CRIATIVIDADE
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Cultura e Lazer - MIT Penha, 
Guimarães, Portugal 

Indústria - Bastos Viegas,  
Penafiel, Portugal 

Escritórios - Discovery Building,  
Madrid, Espanha 

Comércio e Serviços - Posto de Turismo,  
Madrid, Espanha 

Restauração - Quinta da Torre Bella,  
Vila Nova de Gaia, Portugal 

Hotelaria - Cró Hotel & Termal SPA,  
Rapoula do Côa, Portugal 

CONHEÇA 
ALGUNS PROJETOS 
INSPIRADORES!



CONHEÇA  
ALGUNS PROJETOS 
INSPIRADORES!
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Residencial - Porto Status Residence,  
Porto, Portugal 

Comércio e Serviços - Terminal de Cruzeiros Helix  
Cruise Center, Barcelona, Espanha

Ensino - Escola de Engenharia de Igualada,  
Barcelona, Espanha 

Escritórios - The Ó Building,  
Barcelona, Espanha

Saúde - Hospital Casa de Saúde São Mateus, 
Viseu, Portugal

Escritórios - Novo Campus Administrativo da Generalitat 
de Catalunya, Barcelona, Espanha



A Gabelex representa uma filosofia de 
trabalho que tem como prioridade o 
serviço ao cliente, disponibilizando toda a 
especialização e conhecimento em sistemas 
de tectos, desde soluções básicas a sistemas 
mais sofisticados e complexos. 

Dispomos de uma equipa técnica e comercial 
que trabalha lado a lado nas diferentes fases 
do projeto, desde a ideia inicial do tecto 
até à execução do mesmo, oferecendo em 
todos os momentos, as ferramentas mais 
convenientes para facilitar o trabalho dos 
profissionais.

BIM

Na Gabelex, sabemos o quanto é 
importante otimizar os processos, as 
informações e as ferramentas para 
coordenar o projeto, a construção e 
o funcionamento dos edifícios com 
eficiência. É por isso que decidimos 
unir-nos à revolução digital que 
abrange a indústria da construção 
e disponibilizar um fácil acesso às 
novas práticas de trabalho obtidas 
pelo BIM e pelo modelo digital.

WEBSITE
A indústria da construção é muitas vezes 
repleta de situações complexas. A Gabelex 
pretende dar apoio e suporte para solucionar 
os problemas, proporcionando informações 
técnicas detalhadas sobre os nossos produtos e 
suas características. Consulte o nosso website 
e obtenha todas as informações que necessita.

www.gabelex.pt
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SUPORTE TÉCNICO  
NAS DIFERENTES FASES DOS PROJETOS 
DE ARQUITETURA CRIATIVA



Este folheto é fornecido apenas para efeitos informativos 
e a Gabelex reserva-se ao direito de modificar as 
informações aqui contidas a qualquer momento, sem 
necessidade de aviso prévio. A Gabelex não pode garantir 
que as informações contidas neste folheto sejam 
detalhadas ou isentas de erros materiais.  A Gabelex não 
se responsabiliza se os produtos e sistemas apresentados 
neste folheto forem usados e/ou instalados de outra 
forma que não estejam de acordo com os códigos de 
prática aplicáveis, recomendações técnicas, normas e 
boas práticas. Os resultados dos relatórios dos ensaios de 
classificação apresentados neste folheto foram obtidos 
em condições normais de teste aplicáveis.  Este folheto 
contém referências a marcas registadas e patentes 
protegidas por direitos de propriedade industrial. 
Cada elemento presente neste folheto (incluindo 
textos, fotografias, imagens e ilustrações) é protegido 
pela lei de propriedade intelectual. Esses elementos 
são fornecidos apenas para informação. Qualquer 
reprodução deste folheto, total ou parcial, ou de qualquer 
um dos elementos aqui contidos em qualquer meio de 
armazenamento é proibida sem autorização prévia por 
escrito da Gabelex. 

Novo Campus Administrativo da Generalitat de 
Catalunya, The Ó Building e Terminal de Cruzeiros 
Helix Cruise Center: Arquiteto BATLLEIROIG e Fotógrafo 
Antonio Navarro WIJKMARK

Gabelex - Indústria de Tectos Metálicos, S.A.
Rua João Evangelista Faria e Almeida, 221
4795-802 São Martinho do Campo, Portugal
Tel. +351 252 143 000
E-mail: gabelex@saint-gobain.com

WWW.GABELEX.PT
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