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Eficiência em carpintaria

CARPINTARIA 
COBIAN



Na Carpintaria Cobián temos uma vasta gama de janelas de madeira,
comercializadas com a marca COSISVEN. Todas as nossas janelas de madeira
são feitas de madeiras laminadas como o Pinheiro, Castanheiro, Carvalho, Iroco,
Cedro. Temos também janelas mistas, que combinam madeira e alumínio.

O nosso objetivo é satisfazer as necessidades dos nossos clientes, razão pela
qual oferecemos múltiplos acabamentos, bem como qualquer tipo de abertura
necessária, incluindo janelas de correr elevatórias que favorecem a entrada de
luz.

O nosso compromisso com as janelas COSISVEN é utilizar apenas madeira
proveniente de florestas que sejam geridas de forma ambientalmente
sustentável.

Além disso, as nossas janelas possuem o certificado Pasivhaus, sendo um dos
princípios fundamentais o respeito pelo ambiente através da eficiência energética
e a redução da pegada de carbono.
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As nossas janelas de caixilho oculto COSISVEN LUX MX92 e COSISVEN LUX M92
combinam o design com o desempenho energético mais exigente, sendo um perfil de
janela certificado como Componente Passivhaus.

Se esta for a sua escolha, incorporará na sua casa, uma janela com um resultado
estético minimalista mas, ao mesmo tempo, sólido. Além disso, após a instalação, o
caixilho fica escondido atrás da moldura, permitindo a entrada de tanta luz quanto
possível na divisão. Tudo isto adicionado ao calor da madeira e à limpeza da ferragem
escondida ao longo da série criará divisões acolhedoras.

Na COSSIVEN fabricamos 4 tipos diferentes de janelas de caixilho oculto, dependendo
das necessidades do cliente e do projeto. Ou seja, temos janelas feitas de madeira tanto
no interior como no exterior, bem como janelas mistas, madeira no interior e alumínio no
exterior.

Todo o desempenho das nossas janelas de caixilho oculto é garantido graças à
espessura dos caixilhos, que podem ser de 92 mm ou 68 mm.



Janelas de caixilho oculto 
COSISVEN LUX MX92 

COSISVEN LUX M92





Janela de 
madeira

Na COSISVEN temos várias séries de janelas
feitas de madeira laminada, que oferecem
o melhor desempenho em termos de
isolamento térmico, acústico e de
segurança.

O nosso modelo COSISVEN VMD está
empenhado na eficiência energética sem
esquecer o seu aspeto estético,
combinado para conseguir uma janela de
madeira eficiente e moderna com linhas
retas e modernas.

Temos atualmente séries de janelas que vão desde VMD 68, VDM 78, 
VDM 89 e VDM92, que suportam vidros duplos de 26 mm até vidros 
triplos de 50 mm.



Na Carpintaria Cobián especializámo-nos
no fabrico de divisórias. As nossas portas
podem ser opacas ou translúcidas,
incorporando vidro para dar mais luz à
sala. Estas podem ser de madeira ou uma
combinação de madeira e alumínio.

As nossas divisórias garantem a máxima 
estanquicidade combinada com o design 
mais especializado, sempre adaptado às 
necessidades de cada cliente.



NOSSOS TRABALHOS



Igreja e claustro de 
São Francisco de 

Asís. León
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O claustro de São Francisco de Asis em

León é a mistura perfeita de tradição e a

mais alta eficiência em recintos, graças ao

nosso sistema de janelas de madeira.

ROAD BRIDGES



Villa Marta
ENERPHIT

Alojamento rural distinto no ambiente 
natural privilegiado do Vale do Ardisana, 

no concelho de Llanes. Na pequena 
aldeia de Palacio, existe uma grande 

casa de arquitectura indiana datada do 
início de 1915, restaurada e 

transformada numa casa de aldeia 
moderna.
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O desafio consistia em preservar as características peculiares da arquitectura indiana, dotando-a da 

mais recente tecnologia em eficiência energética: a habitabilidade foi adaptada aos requisitos 

bioclimáticos mais vanguardistas através da aplicação da norma Passivhauss.
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Um dos edifícios mais 
emblemáticos da cidade foi 
remodelado em 2016, 
utilizando madeira nas suas 
janelas.

O edifício histórico sofreu 
um incêndio em 2016, o que 
obrigou os seus proprietários 
a renová-lo completamente, 
aproveitando a ocasião para 
o construir num edifício de 
Passivhaus.

Calle Milicias

Calle Uría
Edifício Passivhaus

Reabilitação de dois edifícios históricos em Oviedo



Apartamentos de luxo contemporâneos num celeiro renovado do século 
XIX.
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Renovação de um celeiro em alojamento 
acolhedor graças ao conforto proporcionado 
pela madeira.



Tem quase 110 anos, mas conserva grande 
parte da sua frescura original. Foi 
construído em 1905 e ao longo do tempo 
sofreu grandes danos, tanto na fachada 
como no interior. No entanto, o edifício foi 
projectado pelo arquitecto Miguel García de 
la Cruz na calle Corrida, encomendado por 
Milagros Sanz Crespo, e durante dezenas 
de anos o rés-do-chão albergou cafés tão 
emblemáticos como Manacor e Tívoli.

EDIFICIO 
MODERNISTA 
“TÍVOLI”



Vivienda unifamiliar

Casa certificada por Passivhaus, quase auto-suficiente. Isto

integra os critérios de eficiência energética da Norma, que

garantem um consumo quase nulo de energia, e os

princípios da bioconstrução, com a utilização de sistemas de

construção com baixo impacto ambiental, com materiais

naturais e sem emissões de substâncias nocivas para

alcançar um ambiente interior saudável.



Casa unifamiliar 
Passivhaus



Esta casa isolada certificada Passivhaus foi concebida de acordo com 

critérios bioclimáticos. A forma e a localização do edifício, bem como a 

disposição interior, visam fazer o máximo uso dos recursos naturais do 

clima e, portanto, reduzir o consumo de energia.

Casa 
unifamiliar 
Passivhaus



CASA 
UNIFAMILIAR 
PASSIVHAUS



A
L

T
A

M
IR

A
N

O

Rehabilitação de um edifício na cidade de Oviedo com uma janela de 

guilhotina visível de 68 mm.



Rehabilitação de galerias e janelas do emblemático 
edificio da Calle Los Moros em Gijón. 




