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SOLUÇõeS
TécnicAS

No sector da construção, os sistemas  
de climatização estão entre as principais 
áreas técnicas com maior potencial  
para melhorar a eficiência energética  
e sustentabilidade de edifícios.

O desenho e conceção de projetos AVAC  
(de aquecimento, ventilação e ar 
condicionado) focados no desempenho 
eficiente do edifício, permitem não só 
melhorar a eficiência energética do 

empreendimento, como também diminuir 
consumos de energia e custos operacionais, 
reduzindo desta forma a pegada ecológica 
do edifício. 

Estas preocupações representam um 
elemento diferenciador no posicionamento 
do setor da construção, distinguindo  
projetos e empreendimentos orientados  
para um futuro mais sustentável e 
conscientes dos desafios ambientais.

Soluções desenvolvidas à medida de cada 
projeto
Cada projeto é único e por isso a Airking 
oferece soluções ajustadas às necessidades 
técnicas de diferentes tipologias de edifícios. 
Concebemos e instalamos sistemas para 
empreendimentos imobiliários e turísticos 
como hotéis e resorts, edifícios de saúde, 
ensino e serviços.

Concentramos a nossa atenção em sistemas 
que privilegiam o conforto, segurança 
e eficiência energética em edifícios. 
Certificamo-nos de que as suas instalações 
cumprem as rigorosas condicionantes 
ambientais em vigor e viabilizam um futuro 
mais sustentável.

Empreendimento Valrio I – Terrace 
Apartmets, promovido pela SOLYD Property 
Developers e Habitat Invest,  distinguido 
com prémio de construção sustentável 
e eficiência energética no SIL – Salão 
Imobiliário de Portugal.

Entre os vários fatores que garantem a 
sustentabilidade e eficiência energética do 
projeto, estão a instalação do sistema de 
ar condicionado e sistema solar térmico 
instalado pela Airking para o aquecimento 
de águas. Este último sistema permite 
maximizar a eficiência do consumo 
energético ao mesmo tempo que contribui 
para a redução da pegada de carbono.
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