Soluções Técnicas
SOLUÇÕES METÁLICAS À SUA MEDIDA
PARA ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO E
INDÚSTRIA.

Eco lareiras Herkell®
Crie zonas de conforto e bem-estar no seu hotel
com as novas soluções ecológicas de aquecimento.

SOLUÇÕES GLOBAIS
A JOLUCOR – Fabricação e Manutenção Industrial, Lda foi fundada
em 1990, tendo como objetivo inicial efetuar trabalhos na área dos
acessórios em aço inoxidável e manutenção industrial.
Mais tarde a sua atividade foi alargada a todo o tipo de trabalhos
ligados ao ramo da metalomecânica, tendo hoje uma experiência
alargada na transformação dos metais, trabalhamos e construímos
os mais diversos produtos para os setores da Arquitetura, construção,
decoração e indústria, tendo clientes particulares e empresas de renome
no mercado nacional e internacional. Com um portfólio alargado temos
um conhecimento capaz de desenvolver qualquer solução à medida de
cada cliente.
Em 2009 a empresa obteve a certificação de qualidade pela norma NP
EN ISO 9001:2000 no âmbito de conceção, desenvolvimento, fabricação
de equipamentos e acessórios em aço inox e reparação e manutenção
mecânica industrial, em 2010 foi confirmada a sua certificação transição
para a nova norma NP EN ISO 9001:2008 e seguidamente NP EN ISSO
9001:2015.
Atualmente, somos uma empresa com uma área de 2000 m2, equipada
com as mais diversas máquinas para apoiar as necessidades dos nossos
clientes, apostando no desenvolvimento, na inovação e na qualidade
para a sua melhor satisfação.

As eco lareiras Herkell® são verdadeiros objectos de arte contemporânea, que juntam o
fascínio do design com o conforto criado pela chama verdadeira, não causando fumo,
cinzas ou gases prejudiciais à saúde.
Completamente autónomas, não necessitam de chaminé de exaustão, ou de qualquer fonte de energia.

MARCAS PRÓPRIAS:

Permitem-lhe a liberdade da sua instalação, podendo ser utilizadas em inúmeros ambientes interiores e exteriores,
sem emissão de fumo, gases, resíduos ou cinzas, o que as torna facilmente utilizáveis.
Como não existe a necessidade de um meio de exaustão, obtemos um aproveitamento calorifico de 100% ao
contrário de uma lareira tradicional que devido a esse meio perde cerca de 65% do calor emitido.
Para o fabrico dos nossos produtos podem ser utilizadas matérias-primas distintas, tais como: metais ferrosos e
inoxidáveis, madeiras naturais e sintéticas, vidros e cerâmicas, etc.. Estas são seleccionadas e estudadas de uma
forma consciente para que as alterações naturais dos materiais tenham um impacto mínimo no produto final ao
longo da sua vida útil.
Conheça melhor as nossas soluções de eco lareiras e queimadores de aromas em:
E CO C A M P I N G

Zona Industrial de Baralhas · São Pedro de Castelões
3730-084 Vale de Cambra - Portugal
Email: geral@jolucor.pt
Tel(s): + 351 256 422 431 · + 351 256 428 221

WWW.HERKELL.PT
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