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IsolaAguas
A IsolaÁguas não é apenas uma empresa de construção civil, vamos muito mais
para além desta definição. Utilizamos os nossos enriquecedores anos de
experiência em soluções diversas pensando sempre no seu conforto e decoração.
Uma das nossas maiores certezas é que nenhuma outra empresa pensa e age
da nossa maneira, por isso podemos afirmar desde já que somos únicos naquilo
que fazemos e somos indiscutivelmente referenciados pelos fabricantes líderes
de mercado, enquanto aplicador certificado.
A IsolaÁguas nasceu há 8 anos e deste então só temos uma forma de pensar e
atuar, destacamo-nos em todas as nossas áreas de atuação. O nosso principal
objetivo vai de encontro à concretização das necessidades de todos os nossos
clientes empresariais e particulares.

A UNICA empresa que trabalha
24 horas por si e para si

Localidade::
Quinta do Lago

M2: 10...000
Ano: :2010

Resort Conrad Palace
Rua Moixent N 65, Loja C
2630 - 289 Arruda dos Vinhos
Portugal

geral@@isolaaguas .pt

+351 219 510 340
+351 219 510 342
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www
+351 938 315 678
isolaaguas .pt

facebook .com/ isolaaguas. lda

youtube. com/ user/ Isolaaguas
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A IsolaÁguas lidera o mercado através dos seus sistemas de isolamento térmico pelo
exterior (Sistema ETICS), impermeabilizações, pavimentos autonivelantes, antiderrapantes,
pinturas e microcimento. Diferenciamo-nos pelas nossas soluções inovadoras no mercado
e pela qualidade de toda a nossa equipa.

Portefolio

Estamos ao alcance de um
simples clique, no site da

Muitos são os projetos de referência nacional que tiveram o contributo
da marca IsolaÁguas, como reflexo disto sucedeu um aumento
exponencial do conhecimento e procura do mercado. Podemos afirmar
e garantir que tivemos a oportunidade de contribuir em todas as nossas
obras com todo o nosso rigor e qualidade prestada.

maior multi-plataforma de
oportunidades de negócio na
área da construção.

www.anteprojectos.com/pt

Epic Sana Hotel-Falesia

Hotel Oitavos-Quinta da
Marinha

Condom nio D. Lu s NoronhaLisboa

Posto de AbastecimentoA8 S-N

Temos um
lugar unico
para si
Moradia UnifamiliarGalamares

Rua Moixent N 65, Loja C
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Portugal
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