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Beyond material





Outrora fabricante industrial de sistemas de 
filtração, a EUROSLOT desenvolveu e dedicou, 
nos anos 90,uma nova gama de produtos 
vocacionada para arquitectura e decoração, 
com a colaboração de prestigiados arquitectos.

Em sintonia com as tendências e as necessidades 
arquitectónicas, o perfil soldado EUROSLOT 
oferece, com efeito, inúmeras possibilidades 
de aplicações graças ao seu potencial 
estético e técnico.

O nosso objectivo: para além da constante 
exigência de qualidade dos nossos produtos, 
oferecemos hoje uma experiência para um 
resultado optimizado dos seus projectos.
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1. A nOSSA EmpRESA
Pioneira na área da arquitectura, a EUROSLOT soube 
posicionar-se como uma empresa reconhecida pela sua 
experiência, contribuindo deste modo para se tornar numa 
referência no sector das grelhas decorativas em inox.

 

	 	 	 	 	 	

 cédric Fontbonne - Serralharia FOnTBOnnE (69)

Aquando dos diferentes projectos realizados com a 
EuROSlOt, apreciámos o espírito de parceria desta 
empresa que, através dos serviços técnicos e comerciais, 
nos permitiu executar as nossas obras, conciliando 
facilidade de implementação e satisfação dos clientes e 
arquitectos.



parceira privilegiada das suas realizações

A EUROSLOT inscreve-se numa visão empresarial para se tornar 
numa referência em termos de soluções arquitectónicas. 

uma empresa que assenta num trabalho de equipa que reúne 
o aspecto comercial, a produção e a logística, com vista a um 
objectivo comum: responder da melhor forma possível às 
necessidades dos arquitectos.

EUROSLOT : soluções

Graças às nossas equipas qualificadas e aos elementos 
comunicados pelos nossos clientes (dimensões, quantidades, 
tipo de aplicação, construção, plantas, esquemas), a EUROSLOT 
garante o fabrico de grelhas por medida e perfeitamente adaptadas 
às especificidades do seu projecto.

Mais do que uma empresa parceira, a EUROSLOT partilha 
consigo a sua experiência através do seu suporte comercial e 
técnico e com uma preocupação constante: a exequibilidade 
do seu projecto nas melhores condições.

EUROSLOT: uma constante melhoria da qualidade

Conscientes das exigências estéticas em termos de arquitectura, 
somos ainda mais exigentes no que respeita aos processos de 
fabrico e ao ciclo de vida do produto. Este processo de qualidade 
está presente em todos os serviços da empresa, com vista a 
contribuir incessantemente para a sua melhoria.

As grelhas EUROSLOT são inspeccionadas para garantir um aspecto 
estético irrepreensível, respeitando perfeitamente as cotas 
comunicadas e tendo em conta a funcionalidade, para controlar 
da melhor forma a qualidade a todos os níveis e optimizar a sua 
experiência.

A EUROSLOT integrou igualmente meios de produção industriais 
de tecnologia de ponta, desde a concepção até ao final do 
processo de fabrico.

EUROSLOT, uma garantia

Implementámos um sistema de qualidade com certificação ISO 
9001 que lhe garante a entrega de um produto que responde 
perfeitamente às suas exigências, conservando ao mesmo tempo 
a flexibilidade e a proactividade necessárias nos mercados actuais 
e futuros.

EUROSLOT,  
uma experiência
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EUROSLOT: uma rede internacional

A EUROSLOT pretende trabalhar com toda 
a confiança com os seus cl ientes a nível mundial. 

A EUROSLOT pretende trabalhar com toda a 
confiança com os seus clientes a nível mundial.

Os nossos técnicos, presentes em todos os continentes, 
podem deslocar-se às Vossas instalações para medir as 
cotas necessárias e optimizar deste modo a qualidade e 
a eficácia do nosso trabalho de concepção das grelhas.

Uma presença internacional



					t
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Um processo ecológico

O inOX: um material “limpo”
 
Económico, pois duradouro e reciclável, o inox 
satisfaz os critérios do desenvolvimento sustentável.

uma construção de reduzida nocividade.

uma desmontagem e reconversão do produto.

uma manutenção que não necessita 
de qualquer produto químico.



Um material do futuro

A dupla obrigação de economia e ecologia tornou-se num dos 
principais eixos das escolhas industriais, para garantir a coerência, 
já para não falar na prosperidade, das nossas sociedades.

100% reciclável

O inox é considerado um produto nobre. O seu impacto no am-
biente é neutro dada a possibilidade de ser totalmente reciclável.

durabilidade do produto

A sua durabilidade no tempo torna-o num produto intrinsecamente 
económico e limpo. um material duradouro que consome, a longo 
prazo, três vezes menos recursos e energia.

para a EUROSLOT

A questão do ambiente ocupa um lugar cimeiro na estratégia da nossa 
empresa. As nossas tecnologias evoluem, conferindo uma dimensão 
ecológica aos nossos processos de fabrico.

Respeitamos, há anos, um processo de ecogestão (reciclagem 
dos resíduos de actividade, triagem selectiva, etc.). Este processo 
resulta, naturalmente, na nossa integração num projecto de 
elevada qualidade ambiental.

Um material  
considerado nobre





2. AS nOSSAS ApLicAçõES

	 	
	 	
	 	

Arquitectura, design, mobiliário, a ampla gama de grelhas EUROSLOT 
oferece a possibilidade de obter aplicações cintadas nos mais diversos 
 raios, proporcionando um leque de perspectivas criadoras.

As nossas qualidades estéticas: transparência, reflexos, verdadeiro tecido
metálico que se integra particularmente bem com materiais nobres  
como a madeira, o vidro ou a pedra.

As nossas qualidades técnicas: O INOX é um material maleável e inalterável.

 Husam fagiri - Al Abbar Group (dubai)

Enquanto especialista na área da construção, gostaria de 
sublinhar o profissionalismo e a reactividade dos técnicos 
EuROSlOt que processaram sempre os meus pedidos 
com grande eficácia. As equipas da EuROSlOt sabem 
ajustar o respectivo planeamento de fabrico para cumprir os prazos apertados, típicos da nossa 
actividade, o que nos permite respeitar os nossos compromissos.
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O jogo subtil  
da transparência  
e das intensidades 
luminosas

	
Trésorerie	Générale	d’Angers	France		/	Architecte	:	Thoumazeau	-	Chudeau

	 Perfil	300	-	afastamento	perfil	5	mm	-	suporte	10	x	2	mm	-		distancia	entre	eixos	suporte	25	mm		

Em treliça, o conjunto dos painéis EUROSLOT permite 
obter um jogo original de intensidades luminosas.

Aliadas a uma arquitectura moderna ou antiga, a surpreendente 
transparência e a grande maleabilidade das estruturas  
proporcionam a síntese entre discrição e presença num 
único material.



	
Agroparc	Avignon	France		/	Architecte	:	Georges	Varnitzky	

Perfil	560	-	afastamento	perfil10	mm	-	suporte	25	x	2	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte	150	mm	

	
Hôtel	Hilton	Evian	France	/	Architecte	:	Georges	Varnitzky

Perfil	560	-	afastamento	perfil	20	mm	-	suporte	10	x	2	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte	75	mm
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Mairie	de	l’Herbergement	France	/	Architecte	:	Michel	Joyau

	 Perfil	300	-	afastamento	perfil	5	mm	-	suporte	10	x	2	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte	50	mm

	
Métro	Val	Rennes	France	/	Cabinet	“Oui	Dire”

	 Perfil	220	-	afastamento	perfil	3.5	mm	-	suporte	C30	-	distancia	entre	eixos	suporte	50	mm



Utilidade e protecção, 
desafios arquitectónicos

um charme discreto aliado a exigências de segurança, 
uma forma de transformar o útil numa característica 
estética óbvia.

As estruturas EUROSLOT tornaram-se incontornáveis na 
arquitectura dos mais diversos edifícios públicos. 

	
Bibliothèque	De	Basel	Hollande		/	Architecte	:	Claus	En	Kaan	

Perfil	220	-	afastamento	perfil	3	mm	-	suporte	15	x	2	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte	50	mm
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Cité Salvador Allende Villetaneuse France / Agence “Lipa & Serge Goldstein” 
Perfil 220 - afastamento perfil 2.3 mm - suporte 10 x 2 mm  
Distancia entre eixos suporte 50 mm

	
Aéroport	Charles	de	Gaulle	Satellite	3	France	/	Agence	“Verre	&	Metal”

	 Perfil	560	-	afastamento	perfil	5	mm	-	suporte	30	x	2	mm	
										distancia	entre	eixos	suporte	100	mm



Cité Salvador Allende Villetaneuse France / Agence “Lipa & Serge Goldstein” 
Perfil 220 - afastamento perfil 2.3 mm - suporte 10 x 2 mm  
Distancia entre eixos suporte 50 mm

Tectos inteligentes  
para uma arquitectura moderna

A estrutura EUROSLOT consiste em tectos de inspiração muito contemporânea, que 
dissimulam os equipamentos técnicos como as iluminações, cabos, tubagens, etc.

As nossas grelhas podem ser integradas, sem qualquer problema, em qualquer tipo 
de edifícios abertos ao público.

Os perfis e suportes podem ser combinados indefinidamente e oferecem novas 
perspectivas de criação.

Roca Buiding Barcelone Espagne / Architecte : Carlos Ferrater

 Perfil 560 - afastamento perfil 6 mm - suporte 25 x 2 mm - distancia entre eixos suporte 75 mm
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Um pormenor metálico  
para colunas  
contemporâneas 
 

Elegância e design. Os revestimentos de coluna
EUROSLOT conferem uma protecção original aos
sistemas de ventilação ou sonorização.

	
Aéroport	Charles	de	Gaulle	France	

	 Perfil	150	-	afastamento	perfil	1.5	mm	-	suporte	C30
											distancia	entre	eixos	suporte	18.4	mm



	
Tour	DISAG	-	SFR	France	/	Agence	“MBA	Architecture”	

Perfil	300	-	afastamento	perfil	4	mm	-	suporte	10	x	2	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte	50	mm
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Construction	fil	cintré	

	 Perfil	10	x	3	mm	-	afastamento	perfil	3	mm	-	suporte	15	x	2	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte75	mm

do linear às formas  
complexas,  
pisos em grelha cuidados

A elevada resistência de cada ponto de soldadura permite 
responder às exigências mecânicas para o comportamento 
sob acção das cargas que se aplicam às mais diversas formas.

	
Immeuble	de	bureaux	Suisse	

	 Perfil	300	-	afastamento	perfil	7.1	mm	-	suporte	10	x	3	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte	25	mm



	
Construction	fil	cintré	

	 Perfil	10	x	3	mm	-	afastamento	perfil	3	mm	-	suporte	15	x	2	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte75	mm 	
Triton	Square	Royaume	Uni	

	Perfil	560	-	afastamento	perfil	9.3	mm	-	suporte	25	x	3	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte	50	mm
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Banque	d’accueil	

	 Perfil	220	-	afastamento	perfil	5	mm	-	suporte	C30	-	distancia	entre	eixos	suporte	75	mm

	
Mairie	de	Trélazé	France	/	Agence	“Lipa	&	Serge	Goldstein”	

	 	Perfil	220	-	afastamento	perfil	2.2	mm	-	suporte	10	x	2	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte	50	mm



mobiliário  
de interior e exterior

A variada combinação dos produtos EUROSLOT abre 
novas áreas de aplicações na arquitectura interior 
e no design.

Banco de recepção, assentos, biombos, secretárias, 
mesas… eis alguns dos elementos originais que 
personalizam o espaço.

Matéria inalterável e resistente às degradações e 
agressões das cidades, um verdadeiro valor acrescentado 
para o mobiliário urbano.

	
Bornes	lumineuses

Perfil	220	-	afastamento	perfil	-	suporte	C30		
distancia	entre	eixos	suporte	20	mm

	
Mairie	de	Trélazé	France	/	Agence	“Lipa	&	Serge	Goldstein”		

	Perfil	220	-	afastamento	perfil	2.2	mm	-	suporte	10	x	2	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte	50	mm
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Fontaine	de	Montluçon	France	/	Cabinet	J.M.	LLORCA

	 Perfil	300	-	afastamento	perfil	5	mm	-	suporte	25	x	2	mm	
											distancia	entre	eixos	suporte	25	mm

	
Piscine	privée	/	Mauchle	Sursee	Suisse

	 Perfil	300	-	afastamento	perfil	5	mm	-	suporte15	x	2	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte	50	mm

	
Magasin	Monoprix	France

	 Perfil	300	-	afastamento	perfil	5	mm	-	suporte	25	x	3	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte	50	mm

As grelhas EUROSLOT:  
à prova de água

Segurança e elegância, as grelhas EUROSLOT respondem 
a todas as exigências técnicas e visuais para os espaços 
abertos, públicos ou privados.



	
Piscine	privée	/	Mauchle	Sursee	Suisse

	 Perfil	300	-	afastamento	perfil	5	mm	-	suporte15	x	2	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte	50	mm

	
Magasin	Monoprix	France

	 Perfil	300	-	afastamento	perfil	5	mm	-	suporte	25	x	3	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte	50	mm

	
Centre	Commercial	Val	d’Europe	France	/	Architectes	:	Chapman	&	Taylor

Perfil	300	-	afastamento	perfil	5	mm	-	suporte	25	x	2	mm	-	distancia	entre	eixos	suporte	50	mm





3. A nOSSA GAmA
A estrutura em inox EUROSLOT é uma combinação 
soldada (por ponto, sem adição de metal) de um perfil 
num suporte com um espaçamento à escolha. As múltiplas 
combinações perf i l  + suporte, bem como as  
possibilidades de espaçamentos entre os fios (fixos  
ou variáveis) conforme pretendido, permitem conceber 
grelhas que respondem às exigências técnicas e estéticas.

As nossas qualidades de adaptação: mediante pedido, 
as grelhas podem ser cintadas nos mais diversos raios 
e fornecidas com os acabamentos pretendidos.

	 	
	 	
	 	

 Robert Klat - Arquitecto

Gosto das grelhas EuROSlOt devido à sua estética, 
originalidade e aspecto visual. A gama proposta é muito 
diversificada e permite-me criar  indefinidamente.

Além disso, a equipa comercial e técnica responde de forma rápida e profissional para que 
a minha escolha incida no produto ideal. A EuROSlOt sabe ser realista e antecipar-se, 
contribuindo deste modo para o êxito dos meus projectos.



Grelha plana

Os perfis triangulares são soldados electricamente, sem adição 
de matéria. 

A tecnologia de fabrico da EUROSLOT, na mecanização para 
painéis planos permite garantir uma ortogonalidade perfeita entre 
o perfil e o respectivo suporte.

cilindro

Para a produção dos cilindros, o perfil é enrolado sobre suportes 
com um espaçamento à escolha. Mais de 150 ferramentas de 
32 mm a 956 mm de diâmetro. 

Os cilindros EUROSLOT encontram-se disponíveis com um 
diâmetro compreendido entre 22 mm e 914 mm, numa única 
peça. Para diâmetros superiores, unem-se duas ou mais 
peças, que novamente enrolados permitem atingir qualquer 
diâmetro.
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Perfil	B150

	 	Afastamento perfil 4 mm / Suporte 10 x 2 mm 
Distancia entre eixos suporte 50 mm

	
Perfil	220 

	 	Afastamento perfil 2.3 mm / Suporte c30 
Distancia entre eixos suporte 50 mm

Grelhas EUROSLOT, 
informações técnicas

Afastamento 
perfil

Suporte

Perfil

Distancia 
entre  

eixos suporte



perfil * :

Suporte * :

Grelhas EUROSLOT, mediante pedido

*  As tabelas indicam uma selecção de perfis e suportes mais frequentes, com as respectivas dimensões.
Encontram-se igualmente disponíveis dimensões intermédias!

- As grelhas podem ser fornecidas com diversos acabamentos (natural-acetinado, brilhante, mate). 
- As grelhas podem ser cintadas nos mais diversos raios.

Referências C30 10 x 2 15 x 2 25 x 2 35 x 2 40 x 3

 
Comprimento máximo de 
fabrico 3000 mm 

Largura mm 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00

Altura mm 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 40,00

Peso g/m 100 160 240 390 550 960

Referências  B150 220 300 T325 525 560

Comprimento máximo 
de fabrico 2500 mm

Largura mm 1,52 2,28 3,00 3,25 5,00 5,00

Altura mm  6,00 3,55 4,62 5,80 2,50 6,00

Peso g/m 57 44 79 74 70 144

	
Perfil	560

Afastamento perfil 6 mm / Suporte 10 x 2 mm
Distancia entre eixos suporte 50 mm  

	
Perfil300

Afastamento perfil 5 mm / Suporte10 x 2 mm 
Distancia entre eixos suporte 50 mm





www.euroslot-architecture.com

A qualidade da assistência técnica

Ao seu dispor
O seu interlocutor EUROSLOT está ao seu 
dispor para o informar e, se necessário, 
para lhe enviar amostras.

 +33(0)5 49 93 93 93
 architecture@euroslotkdss.com

informação on-line  
www.euroslot-architecture.com, 
poderá transferir, sob a forma de ficheiros pdf., 
informações mais detalhadas acerca 
dos nossos produtos e projectos.

EUROSLOT: com toda a confiança

A EUROSLOT pretende trabalhar com toda a 
confiança com os seus clientes a nível mundial.

 Eis o motivo da implementação de um sistema 
de qualidade com certificação ISO 9001.

 As grelhas são classificadas como sendo  
antiderrapantes em determinadas combinações.  

Berufsgenossenschaftliches 
Institut für  
Arbeitssicherheit

BIA 

prüfzeugnis 1999 22 672/3210

Profil 300, écartement 5 mm,

critère pour antidérapant R 9 

critère pour capacité  
de déplacement V10

Um contacto
Berufsgenossenschaftliches 
Institut für  
Arbeitssicherheit

BIA 

prüfzeugnis 2001 122974/3210

Profil 560, écartement 7 mm,

critère pour antidérapant R 13 

critère pour capacité  
de déplacement V10



EUROSLOT 
Architecture 

 
ZA les Priédons 

86140 Scorbé Clairvaux   
France 

 tel. (33) 5 49 93 93 93
Fax (33) 5 49 93 86 71

www.euroslot-architecture.com 
 : architecture@euroslotkdss.com

“O primeiro passo consiste em domar a matéria;
 o segundo consiste em realizar o ideal.” 

Victor Hugo Uma experiência




