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No início de um projeto está uma ideia.

Na My Window oferecemos inúmeras oportunidades para transformar as suas 
ideias em projetos bem sucedidos.

Contamos com uma equipa de colaboradores especializada que garante um 
trabalho profissional, bem executado e seguro.



Connosco terá uma pessoa dedicada a si e ao seu projeto.

Analisando as suas necessidades específicas, talhamos o projeto a 
pensar no que pretende e precisa, esclarecendo todas as suas dúvidas 
com objetividade e imparcialidade.



Com a experiência, know-how e produtos de elevada qualidade, somos o 
parceiro perfeito para o seu projeto, desde a prescrição até a montagem e 
assistência pós-venda, acompanhando-o em todos os momentos.

Diferenciamo-nos porque fornecemos janelas certificadas com um serviço de 
montagem certificado.



Produtos
+

Serviços



Apresentamos soluções em alumínio, PVC e madeira, 
mas também combinamos estes materiais de modo a 
satisfazer o gosto e a necessidade particular de cada 
cliente.

Com a utilização de folhas ocultas e devido à 
elegância dos nossos perfis, quer seja em alumínio, 
PVC ou madeira, propomos soluções que oferecem 
uma área envidraçada 20% maior do que a de uma 
janela tradicional.

Produtos reduzidos ao essencial, beneficiando de 
uma maior superfície envidraçada, mais luz natural, 
mantendo excelentes valores de eficiência.

Janelas eficientes
de elevado desempenho



Uma janela é perfeita apenas quando a montagem é 
perfeita .

A qualidade da montagem é determinante na 
funcionalidade da janela ao longo do tempo, 
garantindo uma ótima selagem, excelentes valores de 
isolamento térmico e acústico e um suave 
manuseamento durante muitos anos.

A My Window garante uma montagem perfeita, 
executada por instaladores próprios qualificados e 
auditada pelo Instituto IFT Rosenheim.

As melhoras práticas do sector e princípios de gestão 
que lhe garantem o melhor serviço de montagem, 
consistente e de alta qualidade. Nada é improvisado. 
Nada é deixado ao acaso.

Montagem Certificada
IFT Rosenheim



Passive
House



Na My Window estamos constantemente à 
procura da máxima eficiência, conforto e 
economia para os utilizadores das nossas 
janelas. Por isso, somos especialistas no 
conceito Passive House.

A Passive House é o mais elevado padrão de 
eficiência energética a nível mundial, com o qual 
é possível obter poupanças energéticas na 
ordem dos 75% comparativamente com os 
edifícios convencionais.Passive House



Termos uma boa janela é meio caminho andado 
para conseguirmos cumprir com o padrão 
Passive House.

No entanto, ainda resta mais meio caminho para 
que tal seja possível, pois é indispensável que a 
mesma seja perfeitamente instalada, garantindo 
que na conexão da janela com a obra não 
existem pontes térmicas e que a janela será 
parte integrante da envolvente térmica e 
hermética do edifício.

A vantagem de escolher My Window é confiar 
num parceiro que possui produtos e serviço de 
instalação certificados. 

Passive House



Soluções My Window
para projetos

Passive House



Sistema My Window MY-82 Passiv 1.0

Sistema próprio em PVC, fabricado com perfis da 
marca VEKA, que se encontra em processo de 
certificação junto do Passive House Institute
(Certified Component - warm, temperate climate).

De acordo com alguns ensaios já realizados, 
contamos obter valores de Uw = 0,76 W/m2K.

Nota:
Valores calculados para uma janela com dimensões de 
1230x1480mm, equipada com vidro triplo com Ug = 0.50 
W/m2K, com separador Swisspacer Ultimate.

Soluções Passive House
Componentes Certificados



Sistema FIN-Window 90

Sistema em PVC Finstral, com folha oculta, que se 
encontra certificado junto do Passive House
Institute: Certified Component - warm, temperate
climate - phB.

Soluções Passive House
Componentes Certificados



Janela com proteção solar integrada

Esta variante de produto permite eliminar a caixa 
de estore, bem como todas as suas ineficiências.

Para garantir a privacidade e proteção solar, 
podemos incorporar a veneziana ou a tela de 
escurecimento total, de acionamento manual ou 
motorizado.

Para além do excelente isolamento térmico, 
proporciona um ótimo isolamento acústico, 
permitindo reduzir o ruído externo em até 46 dB.

Soluções Passive House



Janela com proteção solar integrada

Soluções Passive House



Aro oculto

Algumas das nossas janelas em PVC e alumínio 
podem ser instaladas com o aro oculto.

A parte oculta do aro é completamente coberta 
pelo sistema de isolamento térmico do edifício até 
o perfil de acabamento exterior (laterais e topo).

Este tipo de aplicação garante um fluxo isotérmico 
ideal pois, instalado de forma rigorosa, elimina 
qualquer risco de pontes térmicas.

Soluções Passive House



Aro oculto

Soluções Passive House



Soluções para isolamento térmico de 
elementos de proteção solar

Soluções Passive House



Soluções para isolamento térmico de 
elementos de proteção solar

Soluções Passive House



Soluções para isolamento térmico de 
elementos de proteção solar

Soluções Passive House



Soluções para isolamento térmico de 
elementos de proteção solar

Soluções Passive House



Instalação perfeita.
Nada é improvisado. Nada é deixado ao acaso.

Soluções Passive House
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Soluções Passive House



Obrigado e até breve!
Fábio Gomes
+351 962 917 260
fabio.gomes@mywindow.pt


