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O nosso denominador comum será o 
de prestar todo o apoio desde a fase 
da concepção do projecto (arquitectos, 
engenheiros, promotores) até à fase final 
de instalação das caixilharias pelo nosso 
cliente!

4. No entender da SIALNOR, quais são 
as principais dificuldades que actual-
mente surgem às empresas do sector 
da caixilharia perante clientes particu-
lares, mas também directivas e regula-
mentos cada vez mais exigentes? Que 
apoio presta a SIALNOR às empresas 
fabricantes? 

Estamos a atravessar um período deveras 
difícil no contexto económico, realçando 
a dificuldade da banca na atribuição 
de crédito junto das empresas, outrora 
quase “banalizada”, inviabilizando assim 
os investimentos na construção e, por 
consequência, quebras percentuais das 
vendas no sector Imobiliário.

As recentes exigências no sector da 
caixilharia em particular e nos edifícios 
na generalidade, obrigou os clientes a 
investir no campo da formação, tendo 
a Sialnor um papel importante neste 
vector, conseguindo ser um parceiro 
estratégico na planificação e introdução 
da Marcação CE, com a iniciativa de 
vários seminários bem como toda a 
organização prática e documental de 
todos os processos inerentes às novas 
directrizes, tendo como objectivo efecti-
vamente a melhor “Janela Eficiente”.

importância primordial no contexto 
de desenvolvimento de produto junto 
do nosso Departamento Técnico, 
potenciando a nossa frase mestra 
“Partilhando soluções”. 

Conseguimos ter a resposta para a 
solução apresentada, pois detemos 
sistemas que se enquadram em qualquer 
exigência para o “Mundo da Construção”:

· Sistemas de batente de linhas frias

· Sistemas de batente com ruptura 
térmica (45; 50; 53; 60; 72; 82)

· Sistemas de Fachadas  
(tradicionais; vec; veb)

· Sistemas de correr tradicionais de linhas 
frias

· Sistemas de correr tradicionais com 
ruptura térmica

· Sistemas de correr galandage (mercado 
francês)

· Sistemas de correr GOS com T REX

· Sistemas de balaustradas

3. Em 2006, a SIALNOR criou o 
«Departamento Técnico e Assistência 
a Projeto (DTAP)», especialmente 
dirigido a arquitectos e engenheiros. 
Como funciona e qual o seu principal 
objectivo?

Obviamente que este “espaço nobre” que 
é o acompanhamento a arquitectos e 
engenheiros tem uma importância vital 
na estratégia interna da Sialnor, disponi-
bilizando uma equipa (DTAP), por forma 
a dar a conhecer a marca ALUSYS , “porta-
dora” de todos os sistemas disponíveis no 
mercado e desenvolvidos internamente 
por técnicos competentes e com vasta 
experiência no sector.

1. A SIALNOR iniciou a sua actividade 
em 2003. Quais são os principais 
produtos e serviços oferecidos desde 
então?

Fundada em 2003, a Sialnor dedica a 
sua actividade à comercialização de 
sistemas de alumínio, apresentando 
uma extensa variedade de produtos que 
respondem às crescentes exigências dos 
seus clientes. A empresa tem vindo a 
conquistar uma posição cada vez mais 
relevante no mercado, afirmando-se pelo 
seu know-how, espírito inovador, dedi-
cação ao cliente e empreendedorismo.

2. Quais foram os principais objectivos 
e apostas definidos pela SIALNOR, 
aquando a sua constituição, para 
atingir um crescimento sustentável?

Com 11 anos de actividade, 
objectivamente a Sialnor “nasceu” com 
o propósito de se tornar uma referência 
no mercado regional e nacional. 
Apesar de vir a operar num mercado 
“dominado” por grandes empresas, 
conseguiu crescer de uma forma 
gradualmente sustentável, fruto de 
uma visão empresarial, conhecimento 
do mercado onde iria operar e, por fim, 
de uma parceria ideal onde o cliente 
com toda a sua experiência tem uma 
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5. Como avaliam a vossa participação 
activa como empresa associada da 
ANFAJE?

Gostaríamos de ter uma acção mais inter-
ventiva, no entanto a distância condi-
ciona esse propósito!

Reconheço todas as iniciativas levadas a 
cabo pela associação, no sentido de ser 
uma mais-valia na informação e parceria 
junto de entidades que “gravitam” 
no nicho de mercado da construção. 
Gostaria de salientar com enorme satis-
fação a criação da newsletter, propor-
cionado mais visibilidade às empresas 
associadas e assim haver mais oportu-
nidades de comunicação com todos os 
intervenientes do sector da caixilharia e 
da Eficiência Energética!
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