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Para nós a proximidade com o Cliente é muito importante. Só ouvindo é que

conseguimos melhorar e progredir. Este é um dos fatores que nos faz crescer com

sustentabilidade.

Daniel Lopes, CEO
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Preços sujeitos à taxa de IVA legal em vigor. A tabela pode sofrer alterações sem aviso prévio.

A Almácla
Desde 1970 ao serviço da construção!

SEMIN  |  L’OUTIL PARFAIT  |  NOEL & MARQUET  |  BONA | MAKITA  |  FINFLOR  |  VELUX

CONFIANÇA

COMPROMISSO

INOVAÇÃO

Atuamos no mercado com honestidade e transparência, criando desta forma, com os 
intervenientes do sector, relações duradouras e de confiança.

Com total orientação para a satisfação do cliente, na Almácla o compromisso é um valor 
que prezamos. Ouvir os nossos clientes e melhorar a cada dia, são passos importantes 

para a prestação de um serviço de excelência.

Somos profissionais com iniciativa e dinamismo capazes de desenvolver e inovar as 
nossas soluções e produtos, conseguindo ser competitivos no mercado e proporcionando 

valor e sucesso aos nossos clientes.

Atualmente a Almácla, conta com umas instalações de 6.000 m2, centralizadas que 
proporcionam maior flexibilidade e agilidade na distribuição. Dispomos de frota própria, o 
que nos permite garantir e cumprir prazos de entrega, oferecendo também um atendimento 
personalizado na nossa loja e showroom!

Ao longo dos anos, temos vindo a consolidar-nos no sector da construção e reabilitação, 
com foco na distribuição de materiais de construção de qualidade. 

Com experiência de mais de 50 anos de existência, temos procurado ajustar-nos aos novos 
e diversos paradigmas do mercado nacional e internacional, procurando sempre servir os 
melhores produtos e soluções para as diversas áreas profissionais.

Contamos, com uma equipa altamente qualificada nas diversas áreas com o objetivo 
principal de garantir a satisfação do cliente.

Representantes de diversas marcas, apresentamos soluções nas áreas de plaquista, 
pintura, pavimentos, decoração, ferramentas, isolamentos, PVCs e também para exteriores.



PAVIMENTOS



Ref. Formato Paletização EAN Uni.

03475637 1,20 x 8,50 m (10,2 m2) 27 emb 4002245756373 55,28 €

Ref. Formato Paletização EAN Uni.

70650 1,2 x 8,5 m (5 m2) 21 emb 4002245702110 28,73 €

Base Underlay Selitbloc Griptec 1,5mm [PAV. UNDERLAYS]

Base Underlay Selitflex AquaStop 3mm [PAV. UNDERLAYS]

UNDERLAYS / BASES PARA PAVIMENTOS

Ref. Formato Paletização EAN Uni.

70661 0,8 x 6,25 m (5 m2) 40 emb 4002245706613 21,55 €

Ref. Formato Paletização EAN Uni.

70650 0,8 x 6,25 m (5 m2) 40 emb 4002245706507 16,78 €

Ref. Formato Paletização EAN Uni.

0337001 1 x 15 m (15 m2) 48 emb 5600001620808 42,29 €

Ref. Formato Paletização EAN Uni.

70676 1,25 x 2,2 m (5 m2) 27 emb 4002245706767 22,33 €

Base Underlay Selitac AquaStop  5mm [PAV. UNDERLAYS]

Base Underlay Selitac 5mm [PAV. UNDERLAYS]

Base Underlay Cortiça Aglomerada 2mm [PAV. UNDERLAYS]

Base Underlay Selitac 2,2mm [PAV. UNDERLAYS]

PAVIMENTOS
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PAVIMENTOS

Pavimento flutuante melaminico com sistema click nos 4 lados, espessuras, classes e cores variadas:

DESCONTOS
Consultar as nossas Condições Gerais de Venda

NOTAS
Pedido mínimo de 150€ por encomenda, valores inferiores terão um 
sobrecusto fixo de 20€.
As referências da Gama Exitus (Pavimento) Sucupira e Roble Tejo estão 
disponíveis também em painéis de melamina nas referências Sucupira 
(Gama Exitus) e Roble Hercules (Gama Exitus / Gama Duo)

14,09

UNDERLAYS / BASES PARA PAVIMENTOS

Ref. Formato Paletização EAN Uni.

0337003 1 x 15 m (15 m2) 30 emb 5600001635406 64,35 €

Ref. Formato Paletização EAN Kg.

0338003 1,5 x 2 m (3 m2) - - 4,20 €*

Base Underlay Cortiça Aglomerada 3mm [PAV. UNDERLAYS]

Manga Plástica Preta 150my [PAV. UNDERLAYS]

* 1 m2 = 0,63€ . Cada metro linear corresponde a 3m2 = 1,89€
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PAVIMENTOS

DESCONTOS
Consultar as nossas Condições Gerais de Venda

NOTAS
Pedido mínimo de 150€ por encomenda, valores inferiores terão um sobrecusto fixo de 20€.
Disponibilidade biselado:
Gama Style 4V e 4MV (microbisel nos padrões selena) Gama Supreme 2V e 4MV (microbisel nos padrões selena) Gama 
Original 4V
Gama Evolve 4MV (consultar padrões disponíveis no catálogo ou em www. finfloor.com)
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Pavimento flutuante melaminico com sistema click nos 4 lados, espessuras, classes e cores variadas:

NOTAS:
Purefloor 8mm 4V--> Pedido minimo de 7 paletes por padrão. As quantidades a fornecer podem ter 
uma variação de +/- 7%.

DESCONTOS: Consultar as nossas Condições Gerais de Venda

NOTA IMPORTANTE: Pedido mínimo de 150€ por encomenda. Valores inferiores terão um custo 
acrescido de 20€.

PAVIMENTOS
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PAVIMENTOS

Complementos para o pavimento.

NOTA IMPORTANTE: Pedido mínimo de 150€por encomenda. Valores inferiores terão um sobrecusto de 20€.

20,64
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Complementos para o pavimento.

NOTA IMPORTANTE: Pedido mínimo de 150€por encomenda. Valores inferiores terão um sobrecusto de 20€.

PAVIMENTOS
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O QUE MAIS PRECISA PARA O SEU PAVIMENTO LAMINADO?

Apresentamos aqui todos os complementos que necessita  
para complementar o pavimento laminado e tornar realidade o projeto que tem em mente.

Complemento para finalizar divisões que precisam de uma moldura 
de tamanho pequeno.

• MDF hidrófugo resistente à humidade.
• Com comprimento de 2400 mm.
• O design é ajustado a cada pavimento.

Complemento imprescindível para finalizar a instalação contra paredes.
O seu design reto e moderno adapta-se a todos os pavimentos.

• MDF hidrófugo resistente à humidade.
• Disponível em 2 alturas: 70 mm ou 90 mm.
• En largo 2.400 mm.     
• Com prensa-cabos e sistema de engate  
   a pressão que facilita a instalação.

6

18 mm

18
 m

m

5

70 / 90 m
m

.

15 mm.

RODAPÉ LOFT

CLIPE DE MONTAGEM DE RODAPÉ

FRISO

• Necessário para facilitar a instalação do rodapé por meio do   
   sistema de engate a pressão.
• Evite usar colas ou pregos no próprio rodapé.

• Use-o nos degraus da porta ou quando exceder 8 m de  
   comprimento ou 5 m de largura, para permitir o movimento 
  dos pavimentos.

• Use-o ao mudar de pavimento para compensar as diferenças 
   de altura.

• Use-o para finalizar a instalação contra paredes, janelas, etc.

4

2

37 mm

3

41 mm

30 mm

PERFIL DE EXPANSÃO

PERFIL DE TRANSIÇÃO

PERFIL TERMINAL

NOVOS PERFIS DE ALUMÍNIO  

MAIOR DURABILIDADE E COM UMA SALIÊNCIA ÍNFIMA DE 1 MM.

        COM 2400 MM DE COMPRIMENTO PARA INSTALAÇÃO CLIP (INCLUI BASE).

        O DESIGN AJUSTA-SE AO PAVIMENTO E O COMPLEMENTA.

        DISPONÍVEL PARA TODAS AS COLEÇÕES.

PAVIMENTOS
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Ref. Formato Acondicionamento Paletização €/M2

- 1220 x 183 x 6 mm - - 28,20 €

Ref. Formato Acondicionamento Paletização €/ML

- 2400 mm - - 3,35 €

Ref. Formato Acondicionamento Paletização €/ML

- 2400 mm - - 3,50 €

Ref. Formato Acondicionamento Paletização €/ML

- 2400 mm - - 3,50 €

Pavimento vinílico rígido SAGIFLOOR [PAV SPC]

Rodapé SAGIFLOOR [PAV SPC COMPL]

Remate terminal + base SAGIFLOOR [PAV SPC COMPL]

Perfil de desnível + base SAGIFLOOR [PAV SPC COMPL]

501

507 510

502

508

503

509

504 505 506

PAVIMENTOS
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Ref. Formato Acondicionamento Paletização €/ML

- 2400 mm - - 3,50 €

Ref. Formato Acondicionamento Paletização €/ML

- 2200 x 70 x 14 mm - - 3,05 €

Perfil de transição + base SAGIFLOOR [PAV SPC COMPL]

Rodapé branco SAGIFLOOR [PAV SPC COMPL]

*O pavimento SAGIFLOOR é vendido em caixa de 10 unidades com 1220mm de comprimento
  Cada caixa tem aproximadamente 2,23m2

PAVIMENTOS
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SAGIDECK

PAVIMENTOS



1. Objeto

1.1 As condições gerais de venda (“condições gerais”), regulam as transações comerciais entre a Almácla - Importação 
de Materiais de Construção, Lda (“ALMÁCLA”) e o cliente, em que a primeira vende e o segundo compra materiais com-
ercializados pela ALMÁCLA.
1.2 As presentes Condições Gerais entram em vigor a partir do momento da receção/confirmação de encomenda.
1.3 Serão validadas, única e exclusivamente, as encomendas efetuadas por escrito e a partir do momento da sua re-
ceção e confirmação pela ALMÁCLA.

2. Preço

2.1 O preço da mercadoria é o constante na tabela de preços da ALMÁCLA, em vigor à data da encomenda, designada 
em EURO, sendo-lhe acrescido IVA à taxa legal em vigor e custo de transporte.
2.2 Os preços constantes na tabela supramencionada poderão sofrer alterações sem qualquer aviso prévio
2.3 Os eventuais descontos a aplicar sobre a tabela de preços são da exclusiva responsabilidade da ALMÁCLA, e ba-
seiam-se em critérios comerciais por aquela definidos.

3. Abertura de conta a crédito

3.1 O cliente poderá abrir uma linha de crédito junto da ALMÁCLA tendo em vista à aquisição de produtos nos termos 
das Condições Gerais.
3.2 A abertura de conta a crédito está sujeita a aprovação prévia dos serviços financeiros da ALMÁCLA.
3.3 Quaisquer condições de pagamento que venham a ser atribuídas, poderão ser modificadas ou anuladas, a todo o 
tempo, pela ALMÁCLA.
3.4 Os fornecimentos a crédito só se aplicam mediante condições a definir pelos departamentos financeiro e comercial 
da ALMÁCLA.
3.5 Sem prejuízo dos números anteriores, a ALMÁCLA, reserva-se o direito de aceitar ou recusar a abertura de linhas 
de crédito, sem que para isso seja necessário apresentar qualquer justificação.

4. Pagamento

4.1 O cliente que não beneficie de linha de crédito, e salvo disposição em contrário, deverá efectuar o pagamento da 
mercadoria no ato de entrega da mesma, quer seja recolhida nas instalações da ALMÁCLA, quer seja expedida por 
transportadora.
4.2 Para garantia do integral pagamento, poderá ser solicitado pela ALMÁCLA, aquando da realização da encomenda, 
um valor a título de “antecipação do preço” para dar inicio àquela.
4.3 O prazo para pagamento do cliente que beneficie de linha de crédito é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 
emissão da fatura, quando outro prazo não for definido para o caso concreto, pela ALMÁCLA.
4.4 O incumprimento no pagamento das faturas, implica a imediata suspensão no fornecimento de produtos, assim 
como a responsabilidade do devedor pelo pagamento de despesas judiciais e extrajudiciais que sejam tidas com a co-
brança daqule valor, assim como juros de mora.
4.5 Para a determinação do “capital em dívida” serão consideradas as quantias indicadas nas faturas, acrescidas dos 
valores que foram atribuídos a título de “descontos comerciais”, e as mencionadas supra.
4.6 O pagamento por parte do cliente sem linha de crédito poderá ser efetuado por multibanco, numerário, por trans-
ferência bancária para o IBAN PT50.0010.0000.4267.0050.0010.2 ou PT50.0045.5270.4015.7360.8422.0.
4.7 O não levantamento de encomenda pelo cliente, não afasta a responsabilidade pelo seu pagamento. 30 (trinta) dias 
depois da notificação de confirmação da encomenda, sem que seja levantada pelo cliente, será remetida fatura para 
pagamento para a morada fornecida aquando  da mesma, reservando-se a ALMÁCLA o direito a fazer seu o material, 
dando-lhe o destino que considerar conveniente, sem que com isso seja afastada a responsabilidade do cliente pelo 
pagamento da encomenda confirmada.
4.8 A ALMÁCLA não assume qualquer responsabilidade pelo engano na realização de uma encomenda por parte do 
cliente, sendo este inteiramente responsável pelo seu levantamento e pagamento, nos termos definidos nos números 
anteriores.

5. Transporte, entregas e receção de mercadorias

5.1 As mercadorias são enviadas por transportadora por conta do cliente, que suportará todas as despesas com o trans-
porte.
5.2. A ALMÁCLA não se responsabiliza por qualquer atraso com a entrega da mercadoria e que seja da exclusiva re-
sponsabilidade da transportadora.
5.3 Os danos sofridos durante o transporte serão suportados pela ALMÁCLA, quando, no momento da receção da mer-
cadoria, o cliente o mencione expressamente, por escrito, na guia de transporte/remessa e remeta, num prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas, com o registo fotográfico do material danificado para o e-mail da ALMÁCLA, que analisará o 

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA



sucedido.
5.4 O cliente deve conferir a quantidade de volumes da mercadoria recebida, assinar a respetiva guia, confirmando a 
sua receção, sendo responsável pela verificação da conformidade daquela em momento prévia à sua aceitação.
5.5 A assinatura na guia de transporte/remessa por parte do cliente, nos termos do número anterior, pressupõe que 
a mesma está em boas condições e em conformidade com a encomenda, não podendo o cliente apresentar qualquer 
reclamação e/ou solicitar a devolução do preço pago.

6. Garantia, devolução e reclamação

6.1 Todos os produtos comercializados pela ALMÁCLA têm garantia de qualidade atribuída pelo respetivo fabricante.
6.2 A garantia concedida nos termos do número anterior é válida para todos os produtos comercializados pela ALMÁ-
CLA, desde que manuseados, tratados, aplicados, condicionados, cuidados, nos termos definidos nos respetivos guias 
de instalação.
6.3 Todo e qualquer incumprimento ou desrespeito pelas regras constantes nos guias de instalação dos produtos faz 
cessar de imediato a garantia concedida pelos fabricantes, não se responsabilizando por danos provocados quer em 
produtos, quer em pessoas.
6.4 Consultar sempre indicações dos fabricantes para efeitos de garantia
6.5 A ALMÁCLA não se responsabiliza pela má aplicação de qualquer produto, entendendo-se como tal, para os devi-
dos efeitos, o não cumprimento das regras impostas nos guias de instalação fornecidos aquando da encomenda.
6.6 Nos termos dos números anteriores, para reclamaões de produtos com defeito ou acionamento de garantia, é 
necessário a apresentação de uma reclamação, por escrito, devidamente fundamentada, com cópia da fatura e acom-
panhada de registo fotográfico, no prazo de 15 (quinze) dias sobre a data de receção da mercadoria ou sobre a data do 
conhecimento da inconformidade do produto.
6.7 A ALMÁCLA reserva-se o direito de analisar a causa que originou o defeito do produto e desenvolver as medidas 
que entenda necessárias para a resolução do problema.
6.8 Não são aceites devoluções de produtos em perfeitas condições e cujos produção e fornecimento tenham sido 
realizados em conformidade com a encomenda do cliente.

7. Reserva de propriedade

7.1 Os produtos fornecidos ao cliente, manter-se-ão como sendo propriedade da ALMÁCLA até ao pagamento integral 
do mesmo, ficando o cliente investido na posição de fiel depositário, sendo inteiramente responsável, enquanto tal, 
nos termos legais, pelo perecimento ou danos causados no material.
7.2 Em caso de incumprimento no pagamento, a ALMÁCLA reserva-se ao direito de proceder ao levantamento do 
material, enquanto proprietária do mesmo, no local onde este se encontrar.
8. Dados pessoais
8.1 Nos termos do estipulado no nº1. al. a) do Regulamento EU 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de Abril de 2016, o cliente, ao fornecer os dados pessoais para encomenda, faturanção e consulta comercial, presta o 
seu consentimento para o tratamento daqueles dados para fins de registo de clientes, encomenda, produção, envio, 
faturação e ainda, para efeitos estatísticos e comerciais da ALMÁCLA.
8.2 Os dados pessoais fornecidos são confidenciais, comprometendo-se a ALMÁCLA a adotar toda e qualquer medida 
para proteger os legítimos interesses do titular dos dados.
8.3 O cliente, nos termos do disposto no nº3 do artigo 7º, daquele regulamento, temo o direito de retirar o seu con-
sentimento a qualquer momento, não comprometendo a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento 
previamente dado.
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Rua do Carrascal, 24
2135-090 Samora Correia, Portugal

+351 263505 246  |  geral@almacla.pt

www.almacla.pt

(chamada para a rede fixa nacional)


