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Construção
de Asnas
de Madeira
A arquitetura moderna dos dias
de hoje procura soluções inovadoras
para a construção de telhados.
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A solução:
Construções de asnas
de madeira.
O conceito técnico:
As peças de madeira são
prensadas em cada junção,
para criar ligações “press-fit”.
O resultado:
Uma grande capacidade de carga
e utilização otimizada do material.

Norges Hus tem a experiência e o saber necessários
à construção moderna.
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Asnas em madeira
- uma ligação forte
Construções de asnas em madeira
– segurança estrutural.

Com a tecnologia Norges
Hus na produção de asnas
de madeira para telhados,
constroi telhados de forma
ainda mais eficiente e
económica.
Conheça a tecnologia
Norges Hus.
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As asnas de madeira
são perfeitas para todos
os tipos de estruturas
e construções:
• Edifícios agrícolas
• Salões, oficinas e hipermercados
• Edifícios administrativos
e de escritórios
• Escolas e creches
• Construções especiais
• Construção de habitações
• Renovação de telhados
• Construção de extensões

Vantagens de
construções de asnas de
madeira para o telhado:
• boa relação custo-eficiência
• construção com reduzida emissão
de CO2
• produção industrial com reduzido
desperdício
• robustez e durabilidade estrutural
• rapidez de execução
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Construções
de asnas em
madeira, Norges
Hus Portugal Lda
A nossa experiência e especialização na
construção de estruturas em madeira, são
a certeza de fabrico de estruturas robustas e
duráveis, a oportunidade para construir com
materiais amigos do ambiente.
A qualidade Norges Hus e capacidade de rapidez de
execução, são ponto fortes a considerar na construção e renovação de tellahos com asnas de madeira.
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Asnas de madeira
Só utilizamos madeira de alta qualidade
e tecnicamente seca e de alta qualidade,
o processo de secagem técnica garante
um material estruturalmente estável.
O teor de humidade da madeira máximo permitido inferior a 20% é alcançado sem problema.

Na construção de asnas de madeira, utilizamos materiais cuidadosamente selecionados e certificados e a tecnologia mais recente, aliada
à experiência e especialização permite-nos responder até aos projetos mais complexos.
A Norges Hus é o fornecedor líder de
asnas de madeira, para as empresas de
construção / renovação.
Concebemos e fabricamos de acordo com
o seu projeto. A nossa equipa de engenharia, acompanha-o durante todo o processo, desde o planeamento, produção e
montagem.
As nossas construções NP, estão sujeitas
ao controlo e certificação de qualidade.

Norges Hus Portugal Lda
- o seu parceiro de conﬁança
A nossa gestão de logística garante a entrega das asnas de madeira,
independentemente da sua arquitetura e dimensão, no local de
construção.

Qualidade e segurança as nossas vantagens em
relação à concorrência
As nossas construções de asnas de madeira têm o selo de
qualidade CE.
Enquanto empresa certificada, confiamos na monitorização externa e interna dos nossos produtos e processos empresariais. As asnas de madeira da Norges
Hus Portugal Lda cumprem sempre as mais elevadas exigências.
As nossas asnas de madeira cumprem as normas de construção EN 14250:2010. Para o fabrico das nossas asnas de madeira, só utilizamos
madeira de elevada qualidade (C24), painéis
certificados (MiTek) e uma longa experiência de engenharia.
Sabemos que ao combinar experiência,
tecnologia, materiais de qualidade, estamos a construir uma casa mais saudável e mais eficiente – sendo simultaneamente amigos do ambiente

Robustez, durabilidade, segurança
e qualidade, sempre presentes na
construção de asnas de madeira da
Norges Hus Portugal Lda..
Segurança certificada
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