
 Fabrico 
integral

Com mais de 20 anos de experiência

no fabrico de componentes para a

indústria  de  colchões,  onde se

integram as bases articuladas, os

tapis e todos os tipos de suportes

para colchoaria, Horácio  Gomes,

com uma equipa de profissionais

dedicados, deu início em 2017 a uma

n o v a  e t a p a  d e  c r e s c i m e n t o  e

expansão, das suas actividades de

produção e comercialização, ao

serviço dos actuais e novos clientes.

As novas instalações, com uma area

superior a 1500 m2 e plenamente

equipadas, permitem uma total

autonomia de produção. 

Sobre nós

Produtos

  ESTRADOS
ARTICULADOS

BASES  PARA  COLCHÕES
CAMAS   BASCULANTES
FABRICO SOB MEDIDAS
TAPIS  PARA COLCHÃO

PEÇAS DE HOTELARIA
MÓVEIS  METÁLICOS

 

MAIS INFO

Artigos Fabrico Componentes

Produção

Com uma flexível e modular cadeia de

produção, fabricamos encomendas 

completas e em quantidade, de artigos

especiais e personalizados sob medida.

Além dos produtos completos, fornecemos

também diversos componentes e peças em

separado, para que possa você mesmo,

fazer a sua substituição/manutenção...

Temos ao seu dispor uma inigualável

capacidade de fabrico, que nos permite

produzir e controlar todos os passos, da

matéria-prima até ao objecto final.

Metaliplast - Fabricante de
Bases para camas colchões,
Tapis, Sommiers, Estrados,
Camas Basculantes, Móveis
Hotelaria,  estufa pintura
electroestática,

METALIPLAST Metalúrgia e
Plásticos injectados,
fabricante de Sommiers,
Bases de Cama Articuladas,
Estrados Basculantes, Tapis,
Bases de cama fixas, Bases
de cama elevatórias com
gavetas, Mobiliário metálico
sob medida para hotelaria e
restauração. Suportes para
colchões, Componentes,
Serralharia e Mobiliário
metálico sob medida para
hotelaria e restauração,
Balizas de colchoaria, Pés
de cama em alumínio,
Móveis em metal para
hotéis, etc. Mesas para
restaurantes em ferro.
Prateleiras para hoteis em
aço. Estrados elevatórios.
Camas com amortecedores.
Peças e componentes em
Ferro, Aço, Alumínio,
Madeira, Aglomerado,
Contraplacado, Plástico
injectado, etc., executadas
totalmente na fábrica.

BASE CAMA COLCHÃO
ESTRADO TAPIS
SOMMIER

>> Empresa Produtos Detalhes Contactar

Winnovative PDF Tools Demo



PRODUTOS

Detalhes

 

MÓVEIS  METÁLICOS PEÇAS/COMPONENTESBASES PARA COLCHÕES

 Fabrico integral de bases para colchões,

camas basculantes, estrados, sommiers e

outros artigos para a colchoaria.

GAMA BASE DE PRODUTOS

Fornecemos componentes e peças de

substituição: Amortecedores, manipulos,

pés, balizas, suportes, etc.

 Dispomos de uma secção especializada na

produção de mobiliário sob medidas

especiais para a hotelaria.
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Contactar
Coloque aqui as suas questões ou encomendas.

Nome  

E-mail  

Localidade  

Telefone/Telemóvel  

Mensagem:   

Anexar Foto / Zip  No file selectedChoose Files

Enviar >>
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Telemóvel:

 

+351 911 028 758

website:

www.metaliplast.com

.

 

 

Fábrica e Escritório:

 

Rua da Indústria, Nº 77

Zona Ind. Romariz

Santa Maria da Feira

3700 - 864 Romariz

PORTUGAL

 

 

 

 

 

 

Telefone/Fax:

 

+351 234 000 000

E-mail:

info @ metaliplast.com

( Sem os espaços ).
 
 
 
.

Mapa:      >> Aqui <<

 
 
Ao navegar neste site consente
o uso de "cookies" para uma
melhor experiência de
utilização.
 
.
D.L 144/2015 R.A.L. >>
.
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http://www.metaliplast.com/gallery/metaliplastfabricantebasescamametalbasculantestapisestradoripassommierhotelaveiroportolisboa.pdf
https://goo.gl/maps/LzzWDoEPBs32
http://www.metaliplast.com/gallery/ral-hgldametaliplast-fabricantesommierscamasarticuladasestradosbasculantestapisbasescolchoaria-ts1521056442.png
http://metaliplast.com/estradotapisommier

