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and les silences sont au cœur de la partition

apoio técnico bem sucedido a arquitectos
e construtores

A ferramenta KAWNEER ONLINE, da KAWNEER, ajuda e presta assessoria aos profissionais de arquitectura e da construção
na tomada de decisões sobre soluções de serralharia em alumínio.

Acessível no sítio da internet da KAWNNER ou em
www.kawneer-online.com
Lisboa, Fevereiro 2017. A KAWNEER, especialista em soluções arquitectónicas de alumínio,
congratula-se com os resultados obtidos no primeiro ano de actividade de uma das suas ferramentas
de ajuda e assessoria mais destacadas do sector. Através da plataforma digital KAWNEER ONLINE,
arquitectos, desenhadores, construtores e prescritores em geral, recebem todo o tipo de informação
e documentação técnica no momento de seleccionar e projectar soluções construtivas de serralharia
em alumínio.
O principal objectivo da criação do website – facilitar e acompanhar todos os profissionais antes,
durante e depois do desenvolvimento dos seus projectos – foi amplamente alcançado, existindo já
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centenas de pessoas inscritas e a usufruir das vantagens e apoio que oferece a primeira comunidade
interactiva deste género, colocada no mercado pela KAWNEER.

É possível aceder à plataforma KAWNEER ONLINE a partir do sítio online da KAWNEER ou directamente a partir de
www.kawneer-online.com

Acessível a partir da sítio online da KAWNNER ou directamente en www.kawneer-online.com, os
serviços da ferramenta KAWNEER ONLINE distinguem-se pela sua fácil navegação, pelos seus gráficos
modernos e pelo seu interface interactivo. Para facilitar a consulta e navegação, a plataforma
encontra-se optimizada também nas vertentes tablet e mobile.
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Um interface personalizado para um resultado técnico exigente
Após o registo e acesso à área pessoal, os profissionais podem ver e descarregar da KAWNEER
ONLINE toda a documentação KAWNEER de interesse profissional (documentos técnicos, folhetos
informativos, guias...), assim como indicação dos ensaios AEV, térmica e acústica e de robustez
mecânica e documentos de homologação de gama obtidos em laboratórios notificados aplicáveis às
diferentes soluções propostas. A plataforma permite, além do mais, arquivar os documentos de
interesse por forma a que o utilizador constitua a sua própria biblioteca em função das suas
actividades, necessidades e interesses.
O desenho desta nova plataforma incorpora um sistema que alerta o utilizador cada vez que um dos
documentos técnicos que seleccionou e arquivou sofre qualquer modificação. Desta forma, a
KAWNEER ONLINE proporciona a rápida integração dos mesmos no processo de desenho ou fabrico,
prevenindo erros de cálculo e omissões.
Por último, a plataforma faz um acompanhamento do estado de todos os pedidos gerados, mantém
informados os utilizadores das actualidades KAWNEER (novas soluções, eventos da empresa…), e
ainda oferece conselhos e dicas de execução e instalação. Na secção de FAQ’s da KAWNEER ONLINE é
possível encontrar respostas às perguntas mais frequentes dos prescritores e profissionais da área da
serralharia em alumínio.
Ou seja, com a KAWNEER ONLINE, prescritores e profissionais do sector da arquitectura e da
construção contam com uma ferramenta interactiva e global para a melhor execução de todos os
seus projectos.
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KAWNEER tem mais de 100 anos de experiência em fachadas e sistemas de paredes-cortina, oferecendo vastas
opções em sistemas de alumínio para arquitectura numa ampla gama ao serviço da criatividade de arquitectos,
com produtos e soluções técnicas muito diversificadas.
Para realizar os seus projectos, ajudando na tomada de decisão de projecto e obra, a Kawneer coloca ao
serviço dos arquitectos, construtores e demais profissionais uma experiente equipa de consultores e
ferramentas informáticas.
Entre os seus trabalhos na Península Ibérica destacam-se a sede da ENDESA e o Fórum de Barcelona, o Centro
de Tecnologia LEITAT, a Biblioteca da Universidade Juan Carlos I e centros de assistência como o CRE de Leon
bem e os hospitais Sanitas-Sanchinarro e 9 de Outubro.
Tanto em Espanha como em Portugal, a KAWNEER tem assegurado soluções técnicas para hotéis de renome:
Oscar Room Mate e Urban Hotel (Madrid), Aquapura Douro (Vale do rio Douro, Portugal) e Tróia Resort (Tróia,
Setúbal), entre outros.
Entre as obras internacionais destacam-se o Lycée Georges Frêche do Estúdio Fuksas (Montpellier), o
Ministério das Finanças e os Aeroportos de Argel e Lyon (Saint Exupery) ou o Hospital de Estrasburgo, entre
outros.
KAWNEER oferece aos seus clientes em toda a Península Ibérica o suporte técnico, proximidade e
infraestrutura da marca nesta região a partir dos seus quatro centros estratégicos que são parte essencial da
área de negócios do sul da Europa.
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