PÉRGULAS
BIOCLIMÁTICAS

Aproveite
a vida ao
ar livre
EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO
As pérgulas bioclimáticas Saxun permitem que
desfrute da vida ao ar livre ao longo do ano.
Oferecem várias possibilidades para desfrutar do
seu terraço ou jardim como se fosse qualquer
outra divisão da sua casa.
Regulam a temperatura da sala de forma natural,
protegendo da radiação solar, chuva, vento ou
neve.
As pérgulas são a melhor solução para ampliar a
superfície habitável de todos os tipos de negócios
de hotelaria e restauração. Tudo sem a
necessidade de realizar obras.
E quando se trata de desfrutar do ar livre, com
Saxun é possível.

Porque escolher
as pérgulas
bioclimát icas
Saxun?
Conceção
As nossas pérgulas oferecem um
design minimalista, moderno e
intemporal que se encaixa
perfeitamente em todos os estilos
arquitetónicos. A solução ideal para
terraços ou jardins em moradias, hotéis
e restaurantes.

Qualidade de
vida e bemestar
Com as pérgulas bioclimáticas pode
criar novos ambientes que irão
promover
a
sua
liberdade
e
privacidade. Sistemas de proteção solar
que permitem aproveitar a vida ao ar
livre em qualquer época do ano, com
garantia de qualidade de uma marca
como a Giménez Ganga.

Poupança: energia
e economia
Gerem e economizam a energia
consumida, uma vez que regulam
naturalmente a temperatura da sala. Ao
mesmo tempo que protegem da
radiação solar, chuva, vento ou qualquer
outra inclemência meteorológica.

Versatilidade
e funcionalidade
Saxun permite-lhe ampliar a superfície
habitável da sua casa ou empresa sem
ter que fazer obras e além disso, as
nossas pérgulas são suportadas por
uma estrutura própria. Apresentam
diferentes tipos de montagens, bem
como possibilidades de modulação.
Desta forma, é criada uma solução
personalizada para cada projeto,
podendo adotar diferentes formas e
tamanhos que se adaptem a diferentes
construções.

Personalização
A ampla gama de cores e
acabamentos
que
oferecemos,
juntamente
com
os
muitos
acessórios e produtos Saxun que
podem ser instalados, permitem um
elevado nível de personalização. A
melhor maneira de se adaptar aos
diferentes requisitos estéticos e
funcionais que são necessários hoje..

01 INSTALAÇÃO DE
3 PÉRGULAS SEM COLUNAS
Instalação de 3 pérgulas lacadas, brancas
texturizadas, colocadas sobre uma estrutura de
concreto já existente no perímetro da piscina.
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02 INSTALAÇÃO DE
3 PÉRGULAS SEM
COLUNAS
Instalação de pérgula sem colunas e com
estrutura adaptada para fixação entre os
muros.

03 INSTALAÇÃO DE
2 PERGULAS COM 2 COLUNAS
Instalação de 2 pérgulas com 2 colunas, fixação
direta no muro e drenagem livre, com
acabamentos em prata alemã.
A instalação fica completa com a incorporação de
2 Wind Screens com perfis em prata e tecido
Screen 5500.

Novos
Espaços
As pérgulas bioclimáticas Saxun aliam-se à luz natural
para criar novos espaços, perfeitamente iluminados e
protegidos.
Um sistema personalizado que se encaixa em
qualquer contexto e que amplia o espaço
habitável criando um ambiente confortável.

INSTALAÇÃO DE
17 PÉRGULAS NUMA
MARINA
Instalação de 17 pérgulas na marina
de Denia (Alicante) composta por 16
pérgulas com 2 colunas e 1 pérguola
com 4 colunas, com acabamentos RAL
9016 em mate.
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Design de
sombras

As lâminas orientáveis da pérgula projetam sombras que, com o deslocamento
do sol, se convertem num desenho geométrico em contínuo movimento.
É uma maneira de jogar com a luz, que nos permite mudar continuamente o
ambiente e escolher o mais apropriado para cada caso.
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PÉRGULA
BIO C LIMÁTICA

P-19 0
A P-190 é uma pérgula com um design
cuidado e com linhas atuais. Uma
estrutura de alumínio robusta com
lâminas orientáveis, que oferece uma
ótima resistência aos nevões, chuva, etc.
Possui uma série de possibilidades de
modulação, juntamente com a elevada
qualidade
dos
seus
materiais,
convertendo-se na solução de proteção
solar ideal, adaptando e enriquecendo
todos os estilos arquitetónicos onde seja
instalada.
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Características
Cobertura respirável e impermeável

Funcionamento motorizado

Segurança

Lâminas orientáveis de 0º a 135º.

Motor de 24 Vcc (tensão de segurança), promovendo maior
segurança contra choques elétricos. Segurança adicional de
ligação à terra.

Drenagens e condutas ocultas de instalação elétrica.

Diferentes tipos de montagem
Fabrico a medida.
165x40mm.

Sistema exclusivo de vedação perimetral
contra chuva transversal e anti vibração
devido a rajadas de vento.

Dimensões máximas (tipologia de 4 colunas)

Canalização de águas pluviais

Altura: 3.000 mm, largura: 4.200 mm, comprimento:
6.200 mm.

Livre drenagem ou canalização através das paredes.

Dimensão útil da lâmina

Materiais
Alumínio 6063T5, aço inoxidável e poliacetal (POM)).

Acabamentos
Sobre a especificação de Qualicoat, Qualideco,
Qualanod. Permite acabamento em RAL normalizado,
anodizado ou lacado a imitar madeira.

Vedação
perimetral registada
Sistema exclusivo que atua contra a chuva transversal e que,
além disso, não permite que a luz direta passe e/ou faça reflexo
nos pontos de ligação das lâminas e entre as lâminas e a base.

Sistem a
impermeável
As lâminas incluem uma borracha de vedação que garante a
impermeabilidade da pérgula, uma vez que não permite que a
água passe através das junções das lâminas.
.Ao mesmo tempo, neutraliza o ruído produzido entre as lâminas
devido à vibração causada pelo vento.

Acionamento
motorizado
O uso da pérgula é realizado exclusivamente por motorização,
usando um motor de 24 Vdc. Isto garantirá ainda a sua
segurança contra choques elétricos, com segurança adicional
de ligação à terra.
Um motor discretamente escondido entre as lâminas e a armação,
favorece a estética da pérgula.
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TIPOS DE MONTAGEM
PÉRGULA P-190
A

A
E

D

E

D
C

A

Largura máxima testada

B

Comprimento máximo testado

A

B

C

B

B

4 COLUNAS

3 COLUNAS

D

D

C

C
A

B

2 COLUNAS

2 COLUNAS

PARALELAS À PAREDE

PERPENDICULARES À PAREDE

4.200 mm

4.200 mm

4.200 mm

4.200 mm

6.200 mm

6.200 mm

6.200 mm

6.200 mm

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

(de acordo com a largura e localização)

C

Altura máxima

D

Dimensão da viga

220 mm

220 mm

220 mm

220 mm

E

Dimensão da viga

220 mm

220 mm

220 mm

220 mm

F

Dimensão da coluna

150x150 mm

150x150 mm

150x150 mm

150x150 mm

Sem inclinação

Sem inclinação

Sem inclinação

1%

Inclinação mínima

Tipos de drenagem

Livre ou
canalização
nas paredes

Livre ou
canalização
nas paredes

Livre ou
canalização
nas paredes

Livre ou
canalização
nas paredes

B

B
D

B

E

E

E

D
C

D
C

A

A

A

DUPLEX

DUPLEX

4COLUNAS

2COLUNAS

SEM
COLUNAS

7.000 mm

7.000 mm

4.200 mm

6.000 mm

6.000 mm

6.200 mm

3.000 mm

3.000 mm

-

300 mm

300 mm

220 mm

220 mm

220 mm

220 mm

* 150x150mm

* 150x150mm

-

Sem inclinação

Sem inclinação

Sem inclinação

Livre ou
canalização
nas paredes

Livre ou
canalização
nas paredes

A ser feita
pelo cliente

* Ancoragem através de fixação de superfície.
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E X E M P L O D E I N S TA L A Ç Ã O d a P É R G U L A P- 1 9 0
T I PO LO G I A 4 CO LUNA S

02

01

40

03

40

P E R F Í S P É R G U L A P- 1 9 0
T I PO LO G I A 4 CO LUNA S

187

187

Lâmina P-190 LED

Lâmina P-190

050189

050188

150

220

100

75
1. INSTALAÇÃO DA FIXAÇÃO DA BASE DA COLUNA
2. INSTALAÇÃO DE REFORÇO INTERIOR
3. LÂMINA P-190 AVARIADA

Viga P-220x100 mm
023103

150

Coluna P-150x150x2,5 mm
023101

PÉRGULAS BIOCLIMÁTICAS I 15

PÉRGULA
BIO C LIMÁTICA

P-150
A nova P-150 é um modelo com
características semelhantes ao modelo P-190.
Possui um design com linhas sóbrias que
permite adaptar-se a todos os estilos
arquitetónicos.
Esta pérgula tem grandes vantagens durante
a instalação. O tempo de montagem é
mínimo, sendo esta tarefa fácil e rápida, uma
vez que certos perfis são encaixáveis, não
requerendo parafusos.
A montagem das lâminas também é fácil
graças ao eixo retrátil acionado por mola.
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Características
Cobertura respirável e impermeável
Lâminas orientáveis de 0º a 135º.

Diferentes tipos de montagem
Fabrico à medida.

Sistemas exclusivos de vedação perimetral
contra chuva transversal e anti vibração por
rajadas de ventos.
Montagem fácil dos componentes

Dimensões máximas (tipologia 4 colunas)

O coletor e o adaptador são encaixáveis, sem
necessidade de parafusos. A lâmina também pode
ser facilmente instalada, graças ao eixo retrátil
acionado por mola.

Altura: 3.000 mm, largura: 3.600 mm, comprimento: 5.000
mm.

Canalização de águas pluviais
Livre drenagem ou canalização através das paredes.

Motor externo

Materiais

Dimensão útil da lâmina
150x35 mm.

O motor, que funciona a 24 VDC (tensão de segurança),
também oferece maior segurança contra choques elétricos.

Alumínio 6063 T5, aço inoxidável e nylon fv com
filtro UV.

Acabamentos
Sobre a especificação do Qualicoat, Qualideco,
Qualanod. Permite acabamento em RAL
normalizado, anodizado ou lacado a imitar madeira.

Vedação
perimetral exclusiva
Sistema exclusivo que atua contra a chuva transversal e que,
além disso, não permite luz direta e/ou reflexos através dos
pontos de junação entre as lâminas e entre as lâminas e a base..

Otimização
de componentes
A instalação duplex deste modelo, bem como os agrupamentos
de pérgulas, permitem compartir colunas, resultando numa
proposta altamente eficiente.

Motor exterior
O motor do modelo P-150 está localizado na parte superior da
pérgula que dá para o exterior, não sendo visível do lado de
dentro.
A IP67 oferece uma garantia total no que respeita a exposição
ao exterior, contra a chuva e partículas em suspensão, como
poeira, etc.
Esta disposição permite que o motor seja compartilhado
quando existem grupos de pérgulas ou pérgulas duplex.
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TIPOLOGIAS DE MONTAGEM
P É R G U L A P-150
A
E

D

E

D
C

A

Largura máxima testada

B

Comprimento máximo testado

B

B

A

B

4 COLUNAS

3 COLUNAS

E

C

C

B

D

D

C

A

A

2 COLUNAS

DUPLEX

PARALELAS À PAREDE

4COLUNAS

3.600 mm

3.600 mm

3.600 mm

6.000 mm

5.000 mm

5.000 mm

5.000 mm

5.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

3.000 mm

(de acordo com a largura e localização)

C

Altura máxima

D

Dimensão da viga

180 mm

180 mm

180 mm

242,5 mm

E

Dimensão da viga

180 mm

180 mm

180 mm

180 mm

F

Dimensão da coluna

* 125x125 mm

* 125x125 mm

* 125x125mm

* 150x150mm

Sem inclinação

Sem inclinação

Sem inclinação

Sem inclinação

Inclinação mínima

Tiposde drenagem

Livre ou
canalização
nas paredes

Livre ou
canalização
nas paredes

Livre ou
canalização
nas paredes

Livre ou
canalização
nas paredes

B

B
E

E

D

D
A

C

A

DUPLEX

SEM
COLUNAS

2COLUNAS

6.000 mm

3.600 mm

5.000 mm

5.000 mm

3.000 mm

-

242,5 mm

180 mm

180 mm

180 mm

* 150x150mm

-

Sem inclinação

Sem inclinação

Livre ou
canalização
nas paredes

A ser feita
pelo cliente

* Ancoragem através de fixação de superfície.
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E JXEEM
MPPLLOO INSTALACIÓN
D E I N S TA L A ÇPÃÉOR Gd O
a LPAÉP-150
R G U L A P- 1 5 0
TIPOLOGÍA
T I PO LO G I A 44CO
COLUMNA
LUNA S S

02
01

35

35

P E R F Í S P É R G U L A P-150
TIPOLOG IA 4 CO LUNA S

178,39

178,39

LâminaP-150 LED

Lâmina P-150
050209

31,70

050210

63,90

Colector de encaixe

03
125

180

050208

40

50

75
1. INSTALAÇÃO DA VIGA P-180 EM ÂNGULOS VERTICAIS
2. LÂMINA P-150 AVARIADA
3. INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES

Viga P-180x85 mm
050206

125

Coluna P-125x125 mm
050205

Adaptador de
encaixe 40x50 mm
SOFT
050218
PÉRGULAS BIOCLIMÁTICAS I 23

Recantos
por descobrir
Jardins e terraços são parte integrante das nossas casas, já não fazemos
distinção entre eles e a nossa casa.
As nossas pérgulas bioclimáticas possibilitam que exista conforto e bemestar neste conjunto, conectando-os e tornando-os maiores.

PÉRGULA
2 COLUNAS
Pérgula com 2 colunas perpendiculares à
parede com canalização de água por
drenagem livre.

Instalação realizada na renovação de uma
antiga casa de campo.
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PÉRGULA 2 COLUNAS
Pérgula bioclimática com 2 colunas com fixação direta à parede. Esta pérgula vem equipada
com 4 fitas de iluminação LED (luz quente), 1 sistema de música Bluetooth e 1 aquecedor de
infravermelhos
2.000 W.
O recinto fica completo com a instalação do 4 Wind Screen XL.

Tradição
e modernidade
O seu design linear e atemporal adapta-se aos estilos
arquitetónicos mais modernos ou contemporâneos, mas
também aos mais tradicionais.
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LÂMINAS
O R I E N TÁV E I S

O telhado das nossas pérgulas é constituído por lâminas orientáveis totalmente
automatizadas. Um telhado móvel que permite uma gama de inclinações que variam de 0º a
135º e que permitem otimizar a luz solar aproveitando todas as horas do dia.
Protege-nos da radiação solar mais prejudicial enquanto refresca o local através de convecção natural, se
necessário. As lâminas estão equipadas com uma vedação de borracha, que impede a entrada de água no
interior da pérgula quando está a chover.

G R A D O S D E INCLINACIÓN

45º
0º
O telhado fica fechado
e oferece proteção
total contra a radiação
solar mais nociva, bem
como contra as
condições climáticas
mais extremas.

5º
Permite um
arejamento perfeito da
sala, mantendo a
sombra quando está
sol ou protegendo da
chuva quando está a
chover.

Poderá desfrutar de
uma ventilação natural,
controlando a direção
dos raios solares e a
sua intensidade.

90º
A abertura das lâminas
permite um
aproveitamento total
do sol, mesmo em
dias de pouca luz.

135º
Uma inclinação máxima
permite que a luz solar
passe, mesmo que já
esteja a entardecer.

01

ESCOAMENTO

RECOLHA
D E ÁG UA S
P LUVIA I S
O design das lâminas P-190 e P-150
permite a recolha de água da chuva
para reutilização. Uma canalização
que leva a água para as bases
laterais e não requer uma inclinação
para drenagem.

Desta forma, também ajudará a proteger os
móveis que podem estar colocados sob a
pérgula, uma vez que evita que a água da
chuva armazenada caia em cima do
mobiliário e que as lâminas girem
novamente, usando diferentes sensores.

No caso de escoamento livre, a água é
livremente expulsa por duas colunas à
superfície onde a pérgula está suportada,
através do orifício destinado a tal operação.

LIVRE

02

CANALIZAÇÃO
NA PAREDE

.

A canalização integrada no interior
permite o escoamento da água da
chuva para posterior recuperação.
Durante a construção das paredes e
antes da colocação da pérgula, será
necessário ter em consideração a préinstalação dos tubos de drenagem
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Uma aposta segura
para o seu negócio

Dado o grande número de possibilidades oferecidas, as pérgulas Saxun são a solução
ideal para todos os tipos de projetos no setor HORECA, seja em hotéis, restaurantes ou
cafeterias. Qualquer pessoa que não necessite de alvenaria e onde sejam consideradas
estruturas amovíveis, elas facilitam a instalação, sendo rápida e fácil.
Uma vasta gama de cores e acabamentos, bem como acessórios e complementos,
permitem a criação de novos e atraentes espaços para que os seus clientes possam
desfrutar do ar livre em qualquer época do ano e a qualquer hora do dia.

PÉRGULA 2 COLUNAS
Instalação de pérgula com 2 colunas perpendiculares à parede com
fechamento envidraçado para criar um ambiente mais íntimo e protegido para
os seus clientes.
Embora a pérgula esteja na praia, o fato de ser feita de alumínio com liga 6063
T5, com um acabamento de superfície sob as especificações Qualicoat ou
Qualanod e acessórios de aço inoxidável de elevada durabilidade, esta garante
um comportamento de confiança e duradouro.
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INSTALAÇÃO DE
9 PÉRGULAS NAZONA
DE LAZER
Estrutura monobloco de 8 modelos simples e 1 modelo duplex
que protege um total de 200 m2, onde 16 toldos do modelo Iris
foram instalados de forma a aumentar a área protegida.
Combinaram-se toldos verticais Wind Screen e Descend nas
extremidades.
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PRODUTOS
OPCIONAIS

Calefacción

As pérgulas bioclimáticas Saxun podem ser equipadas com
acessórios que irão otimizar o seu uso. Acessórios com os
quais é possível alcançar um maior grau de personalização,
totalmente adequado às suas necessidades.

Toldos

Pérgolas

Wind Screen

Iluminación

Automatismos Somfy
O uso da pérgula é muito confortável e
simples e graças aos automatismos Somfy
também pode geri-la à distância.

Iluminação LED
Este tipo de iluminação distribui a luz de forma homogénea. Adapta-se a diferentes exigências e às
necessidades de criar ambientes diferentes, pois permite regular a intensidade da luz.
Iluminação integrada na própria lâmina, não deixando nenhuma junção à vista. Opção quente ou
neutra.

A TaHoma permitirá, independentemente do
local onde estiver, controlar a pérgula da
sua casa ou empresa, de forma rápida e
fácil.
Ao descarregar o aplicativo para telemóvel,
Tablet ou computador, e tendo ligação à
internet, a orientação das lâminas variará, a
iluminação
(e
a
intensidade)
e
o
equipamento
de
aquecimento
serão
ativados, bem como a ativação do Wind
Screen ou toldo, que deve ter um sensor de
vento para não fatigar a estrutura.

Wind Screen
A nossa gama de Wind Screen, além de fornecer proteção e maior privacidade, permite que a luz solar
entre pela parte superior da pérgula.
É um estore especialmente concebido para o exterior que, graças ao seu sistema de
orientação por alternância, suporta fortes rajadas de vento.
A abertura e o fecho do Wind Screen podem ser feitos pelo mesmo automatismo que controla
o funcionamento da pérgula, garantindo um fecho perfeito.

Equipamento de
aquecimento por
infravermelhos
Graças à instalação destes sistemas de aquecimento, podemos
prolongar a sua estadia ao longo do dia, além de poder fazer uso
da pérgula mesmo nos dias mais frios.

De grande valor estético, devido ao design das novas caixas, o Wind Screen adapta-se
perfeitamente aos requisitos mais exigentes. Além disso, o nível de personalização do seu
estore não terá limite graças à ampla coleção de tecidos e à infinidade de cores e
acabamentos que a Saxun lhe oferece.

Isolamento da lâmina P-150
Este pedaço de poliestireno expandido atenua o som da chuva
atingindo-o na superfície da lâmina.

Equipamento de som via Bluetooth
A possibilidade de ouvir música em espaços ao ar livre é realmente fantástica. Pode reproduzir
a música a partir de qualquer dispositivo Bluetooth, smartphone ou Tablet através da ligação
sem fios, de uma forma muito simples, graças a um aplicativo que funciona como única
ferramenta para gerir este sistema.
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PÉRGULA
4 COLUNAS
Pérgula bioclimática com 4 colunas com acabamento em cor de bronze mate.

À pérgula adicionamos 2 maiorquinas dobráveis de 4 folhas com lâmina amovível
D7, também em bronze mate.
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As pérgulas bioclimáticas Saxun podem ser lacadas em qualquer cor da carta RAL, assim, o
revestimento de lâminas, colunas, vigas e outros perfis que a compõem é realizado nas nossas
instalações em Sax (Alicante). Tecnologia avançada que visa fornecer uma superfície de elevada
qualidade que atende os requisitos da certificação Europeia Qualicoat.

ACABA M E N T O S

Existem muitas cores e acabamentos que
propomos para as nossas pérgulas, com uma
ampla gama de cores na carta RAL, madeira
anodizada e lacada, folhados ou texturizados.
Cores e acabamentos com a garantia dos selos de
qualidade mais importantes.

CORES
TEXTURADAS

RAL 9016 tx(disponível em stock)

Estes acabamentos, além de fornecerem um toque fino, também
oferecem uma ótima resistência a mudanças climáticas e à radiação UV.

RAL 9010tx

RAL 1013tx

RAL 7035tx

Gris 2150 sable tx

RAL 7016tx

RAL 8017tx

RAL 6009tx

RAL 9005tx

NOTA
A tonalidade destas cores é indicativa, uma vez que pode haver alguma diferença na cor real devido ao processo de impressão.
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Rajadas
de vento
P-190 y P-150
Classe 6 Norma UNE-EN 13659:
2004 + A (aproximadamente 112
km/h) testada até 190 km/h, sem
rutura, devido às limitações do banco
de testes.

Teste de vento do modelo P-190 no laboratório de Giménez Ganga.

Nevão

Te m pe sta de

P-190

P-190 y P-150

≤100 kg / m² (incluindo o próprio peso)
Norma EN-1999 Projeto EUROCODE 9 de
estruturas de alumínio.

Norma UNE-EN 12056-3, (0,03 l/s máx.)
chuva torrencial constante aprox. 108
l.m²/h (estruturas + lâminas).

TESTES
As nossas pérgulas, como o restante dos nossos
produtos, são submetidas aos mais diversos
testes, realizados no nosso laboratório, de forma
a verificar a sua resistência e comportamento em
todos os tipos de condições.
Testes realizados de acordo com os requisitos
das Normas Internacionais, onde parâmetros
como resistência ao vento, chuva ou neve
resultam num excelente desempenho das
nossas pérgulas bioclimáticas face às condições
mais desfavoráveis.

P-150
≤65 kg / m² (incluindo próprio peso)
Norma EN-1999 projeto EUROCODE 9
de estruturas de alumínio.

PÉRGULA
2 COLUNAS
Pérgula com 2 colunas perpendiculares à parede. A
estrutura é lacada em RAL 7016, enquanto que as
lâminas são em RAL 9016, ambas as cores com
acabamento texturizado.
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Giménez Ganga é uma empresa espanhola que, desde 1959,
oferece soluções para proteção solar, persianas e decoração.
Uma empresa em constante crescimento, com uma grande
expansão nacional e internacional que a torna uma clara referência
como fabricante de persianas e portas de enrolar, redes,
maiorquinas, mosquiteiros, estores, cortinas, toldos e pérgulas.
A nossa grande diversificação geográfica, juntamente com uma
grande equipa de pessoal e uma forte capacidade tecnológica e
produtiva, permite-nos estar na vanguarda do nosso setor e oferecer
aos nossos clientes produtos com uma excelente qualidade e um
serviço garantido..

Potencial

humano e tecnológico
Giménez Ganga projeta e fabrica as pérgulas bioclimáticas Saxun. Desde a fase inicial de cada projeto
no nosso departamento de P&D, até à extrusão de todos os perfis que compõem os nossos produtos,
que também são fabricados nas nossas instalações em Sax.
3 linhas de extrusão de alto desempenho fornecem a produção de todos os perfis de alumínio
vendidos pela Giménez Ganga, incluindo os que correspondemàs nossas pérgulas.
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Giménez Ganga, S.L.U.
Parque industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 Sax (Alicante) Espanha
t. (+34) 965 474 050 I 965 474 205
f. (+34) 965 474 563
info@saxun.com

saxun.com

Todos os conteúdos deste catálogo (incluindo,
mas não se limitando a, textos, fotografias,
gráficos, imagens e outros conteúdos) são
propriedade intelectual da Giménez Ganga ou de
terceiros, não sendo cedidos os direitos de
utilização ao utilizador, reconhecidos pela norma
sobrepropriedadeintelectual.
As marcas comerciais, nomes comerciais
ou sinais distintivos também são
propriedade da Giménez Ganga, sem que
o seu acesso atribua qualquer direito
sobre as marcas, nomes comerciais e/ou
sinais distintivos acima mencionados.
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