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QUEM SOMOS

A Nossa Missão, a Nossa Visão e os

Nossos Valores. 02

O NOSSO PROCESSO

Etapas do Seu Projeto. 

O NOSSO SERVIÇO

Responsabilidade, Confiança e 

Proximidade.  04

O NOSSO PRODUTO

Janelas e Portas em PVC, Perfis

Cortizo.
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VANTAGENS EM UTILIZAR PVC

Sustentabilidade ambiental, efeciência

energética, redução de custos com 

consumo energético. 

05

SERVIÇO PÓS VENDA E GARANTIAS

Cuidar o Seu Projeto ao longo do 

tempo, Garantias.
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A NOSSA VISÃO

Criamos soluções Inteligentes, 

Apelativas e Completas que 

proporcionam Conforto, 

Segurança e Eficiência para o 

Seu Projeto. 

Estamos desde 2016 a melhorar a vida de Famílias e de Empresas. Trabalhamos com o objetivo de fortalecer aquela que

consideramos ser a característica vital do nosso produto e do nosso serviço: a capacidade de se adaptar às necessidades de cada

projeto.

Para nós, mais do que construir uma janela, pretendemos proporcionar-lhe Conforto, Segurança e Efeciência.

É esta busca constante pela Sua Satisfação que nos motiva à permanente inovação em tudo o que fazemos. Dedicamo-nos em

exclusivo a fabricar e instalar Janelas e Portas em PVC, sempre com o Seu Projeto em mente.

Acreditamos que o Sucesso do 

Seu Projeto só é possível 

através de um Produto e um 

Serviço de Excelência.

Paixão pelo Cliente. Inovação. 

Confiança. Coesão. Audácia. 

Excelência na Execução.
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ENTREGA E INSTALAÇÃO

PRODUÇÃO

MEDIÇÕES

No início de qualquer projeto é necessário reunir toda a informação para poder tomar a melhor decisão. É nesse momento que pode contar

com todo o apoio e experiência da Windows Algarve. Connosco o processo é sempre claro. Depois de conhecer o Seu Projeto e as Suas

Necessidades, produzimos, entregamos e instalamos as suas Janelas e Portas em PVC. Terminada a instalação estaremos sempre

disponíveis para o que for necessário. Cuida-mos do Seu Projeto ao longo do tempo.

ORÇAMENTO

O SEU

PROJETO
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SERVIÇO PÓS-VENDA
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Assumimos sempre a 

responsabilidade de cuidar do 

Seu Projeto. A chave para o 

sucesso é a Sua Satisfação.

Com cerca de 4 anos de experiência, já concluímos uma variedade de projetos com diferentes propósitos: desde a substituição total

de estruturas num espaço familiar a uma instalação de grande dimensão em espaços comerciais.

Para a Windows Algarve o mais importante é a satisfação de cada Cliente. Procuramos, por esse motivo, oferecer-lhe um serviço

personalizado e de qualidade.

Somos a empresa em Portugal com mais eficácia no tempo de resposta. Apresentamos um orçamento em 24 horas após o Seu

pedido, produzimos e instalamos 15 dias após a Sua adjudicação.

Tudo faremos para 

corresponder às suas 

expectativas e ganhar a Sua 

Confiança. 

Estamos focados nas suas 

necessidades. O Seu projeto é 

o Nosso projeto!

CONFIANÇA PROXIMIDADERESPONSABILIDADE

www.windows-algarve.com
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A Windows Algarve especializou-se na produção,

montagem, assistência técnica e reparação de portas e

janelas em PVC. Os nossos produtos são

personalizados no que respeita à dimensão, formato,

cor, sistemas de abertura, acessórios e tipos de vidro.

Todos os nossos produtos são constituídos por juntas

especiais para uma correta vedação e são construídos

com aço galvanizado para reforçar a sua proteção.

Recorremos a técnicas especializadas, sendo que

todos os nossos funcionários recebem formação

contínua e têm experiência comprovada na área. Desta

forma, garantimos rigor na execução do nosso trabalho.

PRODUTO
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PERFIS CORTIZO

C 70 de correr – PVC

Sistema de janela e sacada de correr com 70 mm de profundidade

no aro fixo e uma capacidade máxima para envidraçados de 24 mm.

Com um coeficiente de transmissão térmica da janela desde 1,3

W/m²K, apresenta um elevado grau de eficiência energética.

A 70 Batente – PVC

Sistema batente de 70 mm de profundidade de aro fixo e uma capacidade

máxima para envidraçados de 32 mm.

Os seus perfis de 5 câmaras, tanto no aro fixo como no móvel, conferem-lhe

uma grande eficiência energética com valores de transmissão desde 0.9

W/M²k.

Os perfis Cortizo para portas e janelas em PVC são fruto de contínuas inovações decorrentes da necessidade de tornar os espaços mais seguros e

termicamente mais eficientes. De salientar que todos os produtos são ecologicamente sustentáveis, quer a nível da produção, quer da instalação,

quer quando são removidos (100% recicláveis). Garantia total de qualidade, funcionalidade, durabilidade, resistência, leveza e elegância.
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As vantagens das janelas e portas em PVC estão diretamente associadas ao tipo de material de que se são feitas: o termoplástico.

Este material é altamente resistente, impermeável, anti-ferrugem, dificilmente inflamável, anti-fungos e anti-bolores. Todas as estruturas em PVC podem durar até

50 anos sem apresentar sinais de desgaste, sendo, por isso, um investimento bastante rentável.

A somar a isto, as capacidades vedantes das janelas e portas em PVC oferecem um isolamento térmico e acústico altamente eficaz, diminuindo os custos com

os consumos energéticos, bem como a diminuição do nível de ruído e melhoria da qualidade térmica da sua casa ou do seu escritório.

Sustendadas numa variedade considerável de modelos, formatos, cores e acabamentos, as janelas e portas em PVC são facilmente integradas em qualquer tipo

de decoração, da mais tradicional à mais moderna.

Cores
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A Windows Algarve olha para o serviço pós venda com

o mesmo cuidado de qualquer uma das etapas do Seu

Projeto. Para nós o importante é garantir a Sua

Satisfação. Estamos sempre disponíveis para

esclarecer dúvidas, para informá-lo e para resolver

qualquer questão que se coloque após a instalação das

janelas e/ou portas.

Receberá, sempre, um apoio cuidado e célere do nosso

o departamento técnico e departamento comercial.

geral@windows-algarve.com

E GARANTIAS

www.windows-algarve.com
10 ANOS GARANTIA

PERFIL EM PVC 2 ANOS GARANTIA

VIDROS 5
ANOS GARANTIA

FERRAGEM
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A Windows Algarve aposta em parcerias com profissionais da área da

construção, engenharia ou arquitetura.

Garantimos acompanhar o Seu Projeto em todas as etapas. Os nossos

produtos são certificados e fazemos serviços à medida das necessidades dos

nossos clientes com dedicação e profissionalismo.

Estabelecemos prazos entrega e preços extremamente competitivos.

QUEREMOS SER PARCEIROS

EM TODOS OS MOMENTOS DO

DO SEU NEGÓCIO
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Urbanização da Marateca, Lote 14, Loja 5N8600-314 Lagos 

geral@windows-algarve.com +351 920 241 121
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