




ONDE OUTROS NÃO CHEGAM.

· Garantimos a rastreabilidade absoluta do produto.
· Dispomos de 5.000 Pontos de distribuição.
· Estamos presentes em Portugal, França, Itália, Alemanha,     
  Reino Unido...

NÚMERO 1number

FABRICO 
NACIONAL

NATIONAL 
MANUFACTURING

CONFIANÇA 
MÁXIMA

MAXIMUM 
RELIABILITY

PRODUTO À 
MEDIDA

CUSTOM
MADE

+ info

Trabalhar com a Profiltek significa 
trabalhar com a empresa espanhola líder 
em divisórias de banho à medida e vidro de 
segurança decorado.

Entre num mundo onde a imaginação 
supera todas as barreiras. Onde a 
inovação, a alta tecnologia, a qualidade, 
a experiência e o serviço lhe vão fazer 
chegar onde outros não chegam.

Working with Profiltek means working with 
the leading Spanish company in bathroom 
custom-made designs and safety glass 
shower enclosures. 

You enter a world in which imagination 
exceeds any barriers. Where innovation, 
high technology, quality, experience, and 
service will take you where others have not. 

WHERE OTHERS DO NOT GO.

· We guarantee absolute traceability of the product.
· We have 5,000 distribution points.
· We are located in Portugal, France, Italy, Germany, UK... 03



EXPERIÊNCIA
EXPERIENCE

2
Dispomos de mais de 25 anos de 
experiência, inovação, desenho e qualidade.

We have over 25 years of experience, 
innovation, design and quality.

22.000 m2 de instalações para criar 
qualquer tipo de solução à medida.

22,000 m2 of facilities to create any 
type of custom solution.

Automatização e robotização 
de novos processos

Automation and robotisation of 
new processes

Integração dos processos de fabrico e 
decoração de vidro nas nossas instalações.

Integration of manufacturing processes and 
decoration of glass in our facilities.

““Se o fazemos, 
   devemos ser os melhores”

“If we do it,
  we must be the best.”

Mr. Antonio Barba

Cofundador da Profiltek
Co-founder of Profiltek
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QUALIDADE
QUALITY3

OUR GREATEST COMMITMENT

If you have anything that can be done to 

ameliorate, be sure that we are already doing it.

· Our own laboratory for quality control.

· One of the first Spanish companies to 

obtain the international standard UNE-EN 

14428:2016 for bath enclosures.

· CE marking.

· Quality management system certification 

based on the ISO 9001:2008 standard.
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DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES 
DoP Nº 14428 

1. Código de identificação do produto: 
Para conhecer o número de produto, ver a lista anexa. 

2. Modelo: 
Divisória de duche. 

3. Uso previsto: 
Higiene pessoal (PH) 

4. Nome e direção do fabricante: 

PROFILTEK SPAIN, S.A 
Ctra nacional 340 Km. 938 

46510 Quartell – Valencia (Espanha) 
Tel. +34 96 260 51 40 

Web: www.profiltek.com 

5. Se proceder, nome e endereço de contacto do representante autorizado: 
Não aplicável 

6. Sistema de avaliação e verificação  da constância das prestações: 
Sistema 4 

7. Em caso de declaração de prestações relativa a um produto de construção coberto por 
uma norma harmonizada: 

Determinação pelo fabricante do produto tipo e do controlo de produção em fábrica. 

8. Prestações declaradas:

9. As prestações do produto identificado nos pontos 1 e 2, são conformes com as prestações 
declaradas no ponto 7.

A presente declaração de prestações é emitida sob a única responsabilidade do fabricante 
identificado no ponto 4.

Assinado em nome do fabricante por: 

Álvaro López, Diretor Comercial 

Quartell (Valencia), 1.9.2016

Características essenciais Prestações Norma harmonizada
CA -  Aptidão à limpeza Passa 

EN 14428:2016 IR –  Resistência ao impacto / Propriedades de 
fratura Passa 
DA -  Durabilidade Passa 

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES 
                                                        Nº 0102-GO-02-07-2012 

1 Nome e código de identificação: 
Base de duche Gotham 

2 Nome e endereço do fabricante ou importador ou distribuidor: 
  
PROFILTEK SPAIN, S.A 
Ctra nacional 340 Km. 938  
46510 Quartell (Valencia)

3 Uso previsto: 
Higiene Pessoal 

6 Prestações declaradas 
Características 
essenciais 

Prestações Especificações técnicas 
harmonizadas 

Generalidades Uma base de duche deve 
conter instruções relativas à 
sua instalação e à sua 
manutenção. 

EN 14527:2006 

Aptidão para a limpeza  
(Aspeto da superfície) 

As superfícies destinadas a 
estar em contacto com a 
água devem ter um aspeto 
liso, ser não absorventes e 
estar isentas de ângulos ou 
esquinas inacessíveis que 
possam impedir a sua 
limpeza. 

EN 14527:2006

Aptidão para a limpeza  
(Escoamento da água) 

Toda a água deve escoar da 
base de duche, exceto a 
água retida por tensão 
superficial. 

EN 14527:2006

Durabilidade (Estabilidade do 
fundo). 

Uma base submetida a uma 
carga de 100 kg não deve 
sofrer deformações nem 
fissuras que nos façam 
incumprir com os requisitos 
de escoamento da água. 

EN 14527:2006

Durabilidade  (Resistência 
aos agentes químicos) 

As bases de duche 
submetidas aos agentes 
químicos (Acido Acético 10%, 
Hidróxido sódico 5%, Etanol 
70% Hipoclorito Sódico com 
5% cloro livre e Azul de 
Metileno, 1%) não devem 
experimentar modificações 

EN 14527:2006 

UNE-EN 14.428:2016+

A1:2008

Divisórias de banho

Bath enclosures

ISO 9001:2008

Sistema de gestão da qualidade

Quality management system

UNE 166002:2014

Gestão de I+D+i

Management of R+D+i

UNE-EN 14527:2006+

A1:2010

Bases de duche

Shower trays

O NOSSO MAIOR COMPROMISSO

Se existe alguma coisa que possamos fazer para melhorar, 

pode ter a certeza de que já estamos a aplicá-la.

· Laboratório próprio para controlo de qualidade.

· Uma das primeiras empresas espanholas em obter 

a Norma internacional UNE-EN 14428:2016 para 

divisórias de banho.

· Marcação CE.

· Certificação do sistema de gestão de qualidade com 

base na norma ISO 9001:2008.
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VALorES4VALuES
I+D+i · SERVIÇO PÓS-VENDA · COMPROMISSO SOCIAL · CRIATIVIDADE

ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS · VISÃO DE PROJETO · SOMA DE PESSOAS

R+D+i · AFTER-SALES SERVICE · SOCIAL COMMITMENT · CREATIVITY
RESULTS-ORIENTED · PROJECT VISION · SUM OF INDIVIDUALS
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We put at your disposal a powerful and practical tool 
that allows you to combine all the available finishes 
showing the result in real time, to facilitate the choice 
of the enclosure, indoor, column, or shower door.

Colocamos à sua inteira disposição uma ferramenta 
potente e prática que permite combinar todos os 
acabamentos disponíveis mostrando o resultado em 
tempo real, para facilitar a escolha da divisória, porta 
de interior, coluna ou prato de duche.

DECORADOR 
VIRTUAL
VIRTUAL
DECORATOR5 profiltek.com/decorador

+ info
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O QUE NOS MOVE. A NOSSA ESSÊNCIA..

A Profiltek não cessa nem um instante na sua ânsia de inovar para evoluir e 
de evoluir para surpreender.

Desenho, tecnologia, talento, criatividade... são os motores que motivam 
diariamente o nosso departamento de I+D+i para encontrar soluções 
funcionais e surpreendentes.

Como TeknoClean, um sistema inteligente baseado em nanotecnologia, que 
aplicamos a à superfície do vidro e forma uma película protetora que repele 
os líquidos e minimiza as incrustações de sujidade e cal. Este tratamento 
oferece uma limpeza impecável, rápida e duradoura aos nossos clientes. 

INOVAÇÃO
innovation6

+ info

WHAT MOVES US. OUR ESSENCE.

A Profiltek não cessa nem um instante na sua ânsia de inovar para evoluir e de 
evoluir para surpreender.

Desenho, tecnologia, talento, criatividade... são os motores que motivam 
diariamente o nosso departamento de I+D+i para encontrar soluções 
funcionais e surpreendentes.

Como TeknoClean, um sistema inteligente baseado em nanotecnologia, que 
aplicamos a à superfície do vidro e forma uma película protetora que repele os 
líquidos e minimiza as incrustações de sujidade e cal. Este tratamento oferece 
uma limpeza impecável, rápida e duradoura aos nossos clientes.
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IMAGIK  is a technology that allows us to print any image, colour, or 
design directly onto tempered glass, it may be printed on bath enclosures, 
internal doors or other applications in which glass is needed to bring a 
unique touch to your project.

This technology uses translucent organic inks, applied by injection heads, 
which allow to set any picture on tempered glass in the most rapid and 
durable way.

Furthermore, IMAGIK preserves the transparency of the material.

IMAGIK é uma tecnologia que nos permite imprimir qualquer imagem, 
cor ou desenho diretamente em cima de vidro temperado, tanto em 
divisórias de banho como em portas de interior ou outras aplicações 
em que o vidro deva proporcionar um toque singular ao seu projeto.

Esta tecnologia utiliza tintas orgânicas translúcidas, aplicadas 
mediante cabeças de injeção, que permitem fixar qualquer imagem 
em cima do vidro temperado da maneira mais rápida e duradoura.

Além disso, IMAGIK preserva a transparência do material

Possibilidades infinitas
Infinite possibilities 

Grande resistência à água
High resistance to water

Tecnologia fotográfica
Photographic technology

Aderência garantida
Guaranteed adhesion

5 Tintas de impressão
5 printing inks

Continuidade do desenho
Continuity of the design

Prazos de entrega breves
Short delivery terms

+ info
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A tecnologia IMAGIK permite a personalização total no desenvolvimento de 
projetos ‘’contract’’ com as máximas garantias de sucesso.

Projetos de decoração completamente personalizados através de vidro 
temperado de segurança, decorado como elemento diferenciador 
fundamental.

IMAGIK technology allows total personalisation in the project development 
contract with maximum guarantees of success.

Fully customised decoration projects through tempered safety glass decorated 
as a key differentiator.

PERSONALIZAÇÃO

8
customization

+ info

Convide-nos a participar nos seus 
projetos e nós iremos ajudá-lo a 

transformá-los em sucessos rotundos. 
Entre em contacto connosco.

Let us share your projects and
we will help you to convert them into 

resounding successes. Contact us.
.

 +34 96 260 20 62
project@profiltek.com

Se pode ser desenhado, 
nós podemos fabricar... e imprimir!

If you can design it,
we can make it... and print it!
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A aposta total pela inovação levou-nos a tentar oferecer sempre o 
melhor e os métodos mais avançados para que possa conseguir levar 
s seus projetos cada vez mais longe.

Por isso, estamos presentes em plataformas tão atraentes como a 
BIMobject®.

A BIMobject® é um portal online destinado aos profissionais da 
engenharia, arquitetura e interiorismo de todo o mundo, com mais 
de 9.000 famílias de produtos, entre os quais poderá descarregar 
uma divisória de banho da Profiltek e posteriormente inclui-la nas 
suas aplicações Revit e ArchiCAD para elaborar os seus projetos. 
Além disso, já dispõem de toda a memória técnica necessária.

Formar parte da BIMobject® brinda-nos a possibilidade de conectar 
com centenas de milhares de profissionais como você, esteja onde 
estiver.

Our total commitment to innovation has led us to seek and to offer you 
the best and most advanced to take you further to accomplish your 
projects.

Therefore, we are present in such an attractive platforms as 
BIMobject®.

BIMobject® is an online portal aimed at professionals in engineering, 
architecture and interior design worldwide, with more than 9,000 
product families, where you will be able to download Profiltek shower 
enclosures and include them in your Revit and ArchiCAD processing 
applications of your projects. And besides, accompanied by all the 
necessary technical memory.

Being part of BIMobject® gives us the opportunity to connect with 
hundreds of thousands of professionals like you, wherever you are.

Descubra como descarregar o seu modelo de 
divisória para Revit ou ArchiCAD:

Discover how to download your Revit or 
ArchiCAD bath enclosure model:

Revit ArchiCAD
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YOUR 
CREATION.

OUR PROJECT
Tu creación.

Nuestro 
Proyecto
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OS NOSSOS PROJETOS
OUR PROJECTS
Projeto/ Project: Vitoria Stone Hotel

Localização/ Location: Évora (Portugal)

Ano/ Year: 2014

Decoradora/ Interior designer: Nini Andrade Silva

Fotografia/ Photograph: ITS. Ivo Tavares Studio

www.vitoriastonehotel.com 

Vita / VA-210
16



VA-110
17



OS NOSSOS PROJETOS
OUR PROJECTS
Projeto/ Project: Casas Quinta de Merouço

Localização/ Location: Douro (Portugal)

Ano/ Year: 2012

Arquiteto/ Architect: Santelmo Arquitectos

Fotografia/ Photograph: ITS. Ivo Tavares Studio

www.quintademerouco.com  

Fijos One / OA-2000
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Steel / ST-210
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Steel / ST-210
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OS NOSSOS PROJETOS
OUR PROJECTS

Projeto/ Project: Hotel Casas do Moinho

Localização/ Location: Odeceixe (Portugal)

Ano/ Year: 2010

Arquiteto/ Architect: Miguel Peixinho

Decorador/ Interior designer:  Owners/ Propietarios

Fotografia/ Photograph: ITS. Ivo Tavares Studio

www.casasdomoinho.com 

Newglass / NG-204
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OS NOSSOS PROJETOS
OUR PROJECTS
Projeto/ Project: Edificio Plaza América

Descrição/ Description: 

Construção de obra nova – Grande Luxo/ New developments – Deluxe

Localização/ Location: Valencia (Spain)

Ano/ Year: 2012

Construtor/ Promoter: Igsa Inmobiliaria

Fotografia/ Photograph: Castarnado Espacio Fotográfico

www.grupoigsa.es  

Vita / VA-210 + VA-290
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Projeto/ Project: Apartamentos Madalena Hermitage

Localização/ Location Lisboa (Portugal)

Ano/ Year: 2012

Arquiteto/ Architect: Pedro Andrade

Decorador/ Interior designer: Sofia Videira         

Fotografia/ Photograph: ITS. Ivo Tavares Studio

www.madalenahermitage.com 

Newglass / NG-210 Especial / Special
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OS NOSSOS PROJETOS
OUR PROJECTS
Projeto/ Project: Hotel Villa Vasco da Gama

Localização/ Location: Cascais (Portugal)

Ano/ Year: 2015

Arquiteto/ Architect: SHFA Architecture

Fotografia/ Photograph: ITS. Ivo Tavares Studio

www.villavascodagama.com

Newglass / NG-205 Newglass / NG-204
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Projeto/ Project: Hotel Turim Terreiro do Paço

Localização/ Location: Lisboa (Portugal)

Ano/ Year: 2015

Arquiteto/ Architect: Arquitetos Turim Hoteis

Fotografia/ Photograph: ITS. Ivo Tavares Studio

www.turim-hotels.com 

Vetro / VT-250 Cristaldux / CR-210
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OS NOSSOS PROJETOS
OUR PROJECTS
Projeto/ Project: Vivenda familiar

Localização/ Location: Vila Nova da Barquinha (Portugal)

Ano/ Year: 2016

Decorador/ Interior Designer: Proprietários

Fotografia/ Photograph: ITS. Ivo Tavares Studio

Vita / VA-210 + porta de interiorismo Kosmos Vita / VA-210 + Kosmos interior door26



Projeto/ Project: Apartamentos residenciais Jardins do Cristo Rei

Localização/ Location: Moscavide (Portugal)

Ano/ Year: 2017

Construtor/ Builder: Vazconstrói

Fotografia/ Photograph: ITS. Ivo Tavares Studio

www.vazconstroi.com 

Vetro / VT-210 Vita / VA-230
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OS NOSSOS PROJETOS
OUR PROJECTS
Projeto/ Project: Casa Rural A Serenad a

Localização/ Location: Grandola (Portugal)

Ano/ Year: 2015

Decorador/ Interior Designer: Proprietários

Fotografia/ Photograph: ITS. Ivo Tavares Studio

www.serenada.pt

Resguardo especial Newglass + porta de interiorismo Kosmos 
integrada

Special Newglass shower enclosure + integrated Kosmos interior door
28



Projeto/ Project: Apartamentos em Alcochete

Localização/ Location: Alcochete (Portugal)

Ano/ Year: 2016

Construtor/ Builder: Yarteck Construções

Fotografia/ Photograph: ITS. Ivo Tavares Studio

www.yarteck.pt 

Vita / VA-210 Vita / VA-210 + VA-290
29



OUTROS PROJETOS
OTHER PROJECTS

Hotel Turim Avenida Da Liberdade (Portugal)

Hotel Turim Saldanha (Portugal)

Hotel Turim Marques**** (Portugal)

Hotel Alif Avendidas **** (Portugal) 

Galo Resort Hotels *** (Portugal) 

Hotel Estalagem de Mar *** (Portugal) 

Hotel Principe Lisboa *** (Portugal) 

Hotel Caminhos de Santiago (Portugal) 

Hotel A Seleção (Portugal) 

Hotel O Gato*** (Portugal) 

Agro-Turismo do Roxo (Portugal)

Retrato de Memoria - Casa de Campo (Portugal)

Apartamentos residenciais Miguel Bombarda 95 (Portugal) 

Rainbow Farm (Portugal)

Resort Suites Alba Resort (Portugal)

Apartments Madalena Hermitage (Portugal) 

Ministerio da Marinha Portuguesa (Portugal) 

Apartments Resort Balaia Golf (Portugal)

Resort Alma Verde (Portugal) 

Balneario de La Alameda (Spain)

Hotel Agora Spa&Resort **** (Spain)

Hotel Táctica **** (Spain)

Instituto Valenciano de Oncologia - IVO (Spain)

Hotel Andia *** (Spain)

New Developments – Deluxe (Spain)

Hotel Sercotel Boulevard Vitoria Gasteiz (Spain)

Student Residence at University Jaume I (Spain)

Hotel Ivory Playa (Spain)

Hotel Foxa 32 Madrid (Spain)

Hotel Ritz Madrid (Spain)

Hotel Rey Juan Carlos I (Spain)

Hotel KYRIAD (France)

TIMHOTEL (France)

Hotel Carré Vieux Port Marseille (France)

Comfort Hotel Marseille Airport (France)

Coral Beach Boutique Hotel (Tanzania)

Sunrise Beach Resort (Tanzania)

Hotel Terrou-Bi Dakar (Senegal)

Tifanny Hotel (Switzerland)

Hayali Suites (Iraq)





www.profiltek.com

Ctra. Nacional 340, Km 938, 46510 Quartell - Valencia (Spain) | T +34 96 260 20 62 | project@profiltek.com 2
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