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Uma proposta minimalista para o D3 Lounge, concretizada com a porta de harmónio Ambial da Technal 

 

O projeto integral de design de interiores e decoração do D3 Lounge tem a assinatura do arquiteto 
Juan David Martínez, do Minimal Studio. A conceção do local caracteriza-se pelos seus relances 
brutalistas, onde a natureza dos materiais brilha por si só, sem revestimentos nem elementos 
supérfluos. “Não há meio termo. É pegar ou largar. O material é o que é.”, explica o arquiteto. 

 

 

 
O local foi pensado para maximizar a ligação entre o interior e o exterior, sem obstáculos visuais, 
graças à opção pela porta de harmónio Ambial da Technal. Esta solução oferece acabamentos de 
qualidade e caracteriza-se pela sua original abertura, as suas dimensões XXL – que podem alcançar os 
12 metros de abertura – e pelas suas múltiplas aplicações. Destina-se principalmente a 
estabelecimentos como este, abertos ao público, já que permite unir totalmente o interior e a 
esplanada, integrando-se simultaneamente na envolvente. Uma vez fechada, a porta Ambial garante o 
isolamento – graças a um coeficiente Uw inferior a 1 W/m².K1 –, otimiza o bem-estar no interior e 
permite poupar energia. 

 
Outra das premissas fundamentais foi o fundir-se, na medida do possível, com o design inicial do 
edifício, pelo que se idealizou um conjunto de ângulos que resultaram no surgimento de uma singular 
figura geométrica, o triângulo escaleno, que se integra na perfeição na arquitetura existente do 
espaço. 
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No interior destaca-se a grande 
barra escalena central, revestida 
em material porcelânico 
marmoreado. A sobriedade, a 
elegância e o tom escuro do 
material acentuam ainda mais 
os vértices pronunciados, 
criando uma sensação de 
grande profundidade. 

 

A iluminação desempenhou um 
papel fundamental na criação da 
ambiência do local, conjugando a 
luz dinâmica do dia e a iluminação 
artificial para provocar diferentes 
experiências visuais e estados de 
espírito. 

 

A instalação de tubagens, condutas e restantes 
componentes técnicos foi deixada à vista como mais um 
elemento decorativo, integrando-se na atmosfera do 
espaço. Para a zona de acesso ao local, a partir da rua, 
optou-se pela porta Soleal da Technal, de perfis retos e 
estética contemporânea com rutura de ponte térmica, já 
que mediante o perfil inferior se assegura a 
estanqueidade. Foi concebida para suportar pesos muito 
elevados, de até 150 kg por folha, e permite criar 
grandes dimensões de folha, podendo alojar vidros de 
até 42 mm. 
É ideal para projetos como o D3 Lounge, uma vez que está 
preparada para suportar um alto impacto de utilização 
diária e resistir com firmeza a qualquer agressão externa.  
 
Mais informação, www.technal.pt/  
219405700/ geral.pt@technal.com 
 

 
 
 

Projeto: D3 Lounge Project 
Localização: Puerto de Alcudia, Ilhas Baleares 
Designer de interiores: Juan David Martínez Jofre (www.minimalstudio.es).  
Instalador Aluminier Technal: Aluminis i Vidres Oliver  
Soluções Technal utilizadas: Portas de harmónio Ambial, portas Soleal 
Fotografia: Art Sánchez Photography 
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� Sobre a Technal 

 

A Technal é atualmente uma marca líder em sistemas de alumínio. Tal deve-se à ampla gama de soluções: fachadas, 
portas, janelas, guardas e proteções solares; à inovação tecnológica e ao design, à qualidade da matéria prima, aos 
elevados padrões de qualidade no processo de fabrico e à colaboração com os profissionais mais qualificados. 
Nesse sentido, é importante destacar que em Portugal, Espanha e França, a Technal criou uma rede de instaladores 
certificados denominada “Aluminier Technal”, com o objetivo de assegurar elevados níveis de qualidade no fabrico e na 
instalação dos seus sistemas. 
A Technal é uma marca da empresa norueguesa Hydro. Hydro é uma empresa global de alumínio integrada com 
actividades de produção, venda e comercialização em toda a cadeia de valor, desde bauxite, alumina, criação de energia 
até à produção de alumínio, produtos laminados, extruidos e reciclagem.  
Sediada na Noruega, a empresa tem mais de 35.000 empregados em mais de 40 países, e conta com mais de um século 
de experiência na produção de energia renovável, desenvolvimento tecnológico e com numerosas colaborações com 
outras empresas ao longo dos anos.  
 
 
 

� Siga-nos em  

 

youtube.com/technalPortugal 

 

facebook.com/technalPortugal 

 

  pinterest.com/technal/ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
IPAD 
https://itunes.apple.com/es/app/technal-app/id731141575?mt=8 
ANDROID 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.jad.technal&hl=es 

 


