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Grade Lagarto, Segurança para casas e lojas,
Grades, Gradeamentos, Grade Enrolar, Grade Compasso, Grade Lagarto, grade lagarta, Grade Segurança, Portugal, Gaia, Porto, Lisboa, metaloPorta enrolar, grade
microperfurada, grade
transformadora,fabricante
grades, automatismos,Estamos
Portasa em
lamelas,
grades aço,
Portas
rápida, Grades Micro-perfuradas, Grades anti-roubo,
implementar
a Certificação
da Norma
ISOsubida
9001:2015.
Gradea
loja,
Grades
fábrica,
Porto, Aveiro, Braga, Lisboa, Setúbal, Faro, Castelo-Branco, Évora, Beja, Portalegre, Bragança, Madeira, Açores,
montra, grade loja,
grade
casa,
grade
janela,
Guarda, Vila-Real, Viana-do-Castelo, Coimbra, Viseu, Leiria, Espana, France.
grade porta, grade extensível, grade barata,
grade preço, Fabricante, produtor,
gradeamento metal, grade ouriversaria,
grades de segurança lagarto preços, grades

GRADES:
de segurança para janelas, grades de enrolar
para lojas, grades de enrolar preços, grade

ENROLAR / LAGARTO + SEGURANÇA PARA CASAS E LOJAS. *
SOMOS FABRICANTES *

de enrolar preço m2, grades de enrolar
microperfuradas, grades de segurança
porto, grades de segurança para lojas
preços, grades de segurança lagarto preços,
grades de segurança para portas, grades de
enrolar porto, grades lagarto porto, grades

lagarta para janelas preços, grades lagartoSE
para janelas, grades de segurança tipo

PROCURA GRADES COM MAIOR RESISTÊNCIA E ELEVADOS
PADRÕES DE QUALIDADE, CHEGOU AO SITIO CERTO!

lagarto, portas de lagarta, grades de enrolar
preços, grades de segurança para janelas,
grades lagarto porto, grades de lagarta
preço, grades de segurança preços, grade
lagarta gaia, grades lagartas preços, grade
preço m2, grades de segurança porto, grade

MAIS INFORMAÇÃO

aveiro,
grade
grade
viana
grades porto,
gradesbraga,
aveiro, grades
braga,
gradecastelo,
segurança, grade anti-assalto, grade anti-roubo, grade lojas,grade fabricante,grade em portugal, Grade, grades, segurança, anti roubo, metálicas, para lojas e casas, vivendas,
moradias,coimbra,
edificios, condominios,
comercios,
industrias,
empresas, evitar assalto,fabricante,qualidade,preço,custo,grade enrolar,grade lagarto,grade compasso,grade flexivel,grade extensivel,grade automatica,grade com
grade
grade leiria,
grade
lisboa,
motor,porto,gaia,perosinho,aveiro,feira,esmoriz,ovar,Gaia,Arcozelo, Avintes, Canelas, Canidelo, Crestuma, Grijó, Gulpilhares, Lever, Madalena, Mafamude, Olival, Oliveira do Douro, Pedroso, Perozinho, São Félix da Marinha, São
greade
setubal, grade faro, grade algarve,
Pedro da Afurada, Sandim, Santa Marinha, Seixezelo, Sermonde, Serzedo, Valadares, Vilar de Andorinho, Vilar do Paraíso,Porto,Aldoar, Bonfim, Campanhã, Cedofeita, Foz do Douro, Lordelo do Ouro, Massarelos, Miragaia, Nevogilde,

grade portimão, grade guarda, grade vila

Paranhos, Ramalde, São Nicolau, Sé, Santo Ildefonso, Vitória,Matosinhos,Custóias, Guifões, Lavra, Leça da Palmeira, Leça do Bailio, Matosinhos, Perafita, São Mamede de Infesta, Santa Cruz do Bispo, Senhora da Hora,Maia,Águas

real,
viseu,
Santas,grade
Avioso (São
Pedro), Avioso (Santa Maria), Barca, Folgosa, Gemunde, Gondim, Gueifães, Maia, Milheirós, Moreira, Nogueira, Pedrouços, São Pedro Fins, Silva Escura, Vermoim, Vila Nova da Telha,Aveiro,Águeda, Albergariaa-Velha, Anadia, Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva, Espinho, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Sever do Vouga, Vagos, Vale de Cambra,

Produção

Grade Lagarta(o)

Fabrico

Grade Enrolável

Com uma aprimorada cadeia de produção,

Temos ao seu dispor uma inigualável

Além dos modelos usuais no mercado das

fabricamos grades metálicas tipo lagarta

capacidade de fabrico, que nos permite

portas ou grades de enrolar, produzimos

ou lagarto, galvanizadas ou coloridas,

produzir e controlar todos os passos, da

também as grades micro-elipse e as de

standard e sob medidas especiais.

matéria-prima até ao produto final.

policarbonato 87% transparente...
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Sobre nós
S e r r a l h a r i a d a P o u s a d a,
fabricante de grades tipo lagarta e
grades de enrolar, é uma
empresa com mais de 25 anos de
experiência, no fabrico de
gradeamentos de segurança para
casas e estabelecimentos comerciais
ou industriais. Situada junto ao
Porto, no norte de Portugal, dedicase ao fabrico e instalação de grades
metálicas em alumínio e aço
galvanizado, para protecção e
decoração de espaços.
As suas instalações fabris, com uma
area superior a 500 m2 e plenamente
equipadas, permitem uma total
autonomia de produção.

Fabricante de grade lagarta extensível e porta enrolar

A Empresa

Serralharia da Pousada, de: Manuel Nogueira Fernandes, Lda.
Fabricante e exportador de grades de segurança. - Grades de Enrolar, Grades tipo Lagarta.
É objectivo prioritário dos responsáveis da Serralharia da Pousada, propor a cada cliente as soluções mais ajustadas a cada
caso em particular, sempre com elevados padrões de qualidade, baseados na utilização das melhores matérias-primas e nos
mais adequados processos de fabrico.
A implementação de produtos certificados é um caminho seguido há muitos anos, que tem permitido fidelizar um vastíssimo leque
de clientes, quer se tratem de particulares, empresas ou profissionais da área de construção civil.
As nossas soluções em grades de segurança, tanto de enrolar como lagarta, podem ser instaladas numa pequena loja, armazém,
moradia ou uma grande instalação industrial.
Se é sua intenção proteger eficazmente sua casa, apartamento, loja, fábrica ou armazém:
Entre em contacto connosco.

Avançar

Serralharia da Pousada é uma Marca Registada pelo INPI - Garantia de Qualidade aos melhores preços e com múltiplas distinções PME líder e PME
excelência
Grades, Gradeamentos, Grade Enrolar, Grade Compasso, Grade Lagarto, grade lagarta, Grade Segurança, Portugal, Gaia, Porto,
Lisboa, metalo-transformadora,fabricante grades, automatismos, Portas em lamelas, grades aço, Portas subida rápida, Grades
Micro-perfuradas, Grades anti-roubo, Gradea loja, Grades fábrica, Porto, Aveiro, Braga, Lisboa, Setúbal, Faro, Castelo-Branco,
Évora, Beja, Portalegre, Bragança, Madeira, Açores, Guarda, Vila-Real, Viana-do-Castelo, A Coimbra, Viseu, Leiria, Espana,
France.

GRADES
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Procura mais segurança para a sua casa ou para o seu negócio?
- Então encare a sua visita a este portal como um primeiro passo para ficar a fazer parte do nosso vasto leque de clientes satisfeitos e fidelizados.

Fabricamos grades móveis e fléxiveis tipo lagarta exteriores ou interiores e também Grades ou portas de enrolar automáticas ou manuais.
Em matéria de grades de segurança manuais ou com automatismos temporizados, para o seu estabelecimento comercial ou industrial, bem como para
residências, escritórios, armazéns ou outros edifícios, a Serralharia da Pousada disponibiliza soluções adaptáveis a qualquer situação.
Temos diversas soluções ao seu dispor com um alargado leque de opções, acabamentos, cores e materiais, perfeitamente ajustáveis à sua área de actividade.

Se tem um negócio que deseja proteger reforçando a sua segurança, contacte-nos...

LAGARTAS
As grades extensíveis tipo lagarta ou lagarto, são especialmente indicadas para edifícios térreos ou baixos, localizados nas zonas mais vulneráveis à invasão de
propriedade.
As grades de lagarto representam excelentes opções de segurança, aliando uma maior economia a uma eficaz proteção, quando comparadas com outros tipos de grades.
Fabricamos e instalamos várias opções de cor e tamanho, em grades de lagarta para proteção de residências, janelas, varandas, lojas e montras.

ENROLÁVEIS
A nossa cadeia de produção abrange também diversos tipos de grades de enrolar:
- Grades de enrolar com furos, grades de enrolar com rasgos, grades de enrolar em policarbonato transparente, grades de segurança interiores para lojas, grades ou
portas de enrolar para garagens, grades de segurança metálicas de enrolar, grades de segurança extensíveis, grades de enrolar microperfuradas, grades de enrolar
ventiladas, grades de enrolar em aço galvanizado, grades de enrolar em alumínio, grades de enrolar em policarbonato(acrílico), grades de enrolar manuais, grades de
enrolar automáticas, grades de enrolar temporizadas com comando à distancia, grades de enrolar certificadas de elevada resistência.
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NOVIDADES
Grade de enrolar Tubolind:
Grade metálica leve e muito aberta, para lojas interiores que preferem maior ventilação.

Grade de enrolar mecanizada Micro Elipse:
É uma grade metálica, acentuadamente perfurada, de alta segurança e máxima visibilidade para montras.

Grade de enrolar em policarbonato transparente:
Com com união das láminas em tubo de alumínio, 87% transparente (acrilíco) de alta densidade e resistência superior ao vidro.
Incluí proteção contra os raios UV; É resistente ao fogo (classe M2); Anticorrosão e virtualmente indestrutível.
(Altura da lámina 83mm - Comprimento de cada lámina 360mm - Tubo em aço galvanizado com 2mm espessura e 16mm diametro)
Ideal para espaços comerciais que pretendam permitir uma visualização quase total da sua exposição de produtos.

Detalhes
As questões de qualidade e pormenor são para nós as mais importantes;
Primamos pela segurança dos utilizadores dos equipamentos instalados mas também do publico em geral.
As grades de segurança anti-assaltos que fabricamos, incluem sempre os mais elevados padrões de qualidade, tanto nas matérias-primas
utilizadas, como no que à segurança e fiabilidade diz respeito.





Pormenores

-Grades de enrolar com furos, grades de enrolar com rasgos, grades de enrolar em policarbonato transparente, grades de segurança para lojas, grades
de enrolar para garagens, grades de segurança metálicas de enrolar, grades de segurança extensíveis, grades de enrolar microperfuradas, grades de
enrolar ventiladas, grades de enrolar em aço galvanizado, grades de enrolar em alumínio, grades de enrolar em policarbonato, grades de enrolar manuais,
grades de enrolar automáticas, grades de enrolar temporizadas com comando à distancia, grades de enrolar certificadas de elevada resistência.A
A nossa produção abrange também diversos tipos de grades de enrolar abertas ou fechadas conjugando o metal com as aberturas ou a sua ausência:
Somos fabricantes nacionais de grades de segurança por medida ajustadas a cada obra.
Cuidamos de todo o processo desde o projecto à montagem, instalação e assistência técnica.
As várias soluções apresentadas podem ser conjugadas com vários modelos numa só grade de enrolar conforme a necessidade adequada a cada
negócio.
Estes e outros modelos disponíveis na nossa linha de produção podem ser fornecidos na cor natural do aço galvanizado, alumínio anodizado ou lacados
em qualquer cor (Ral) à escolha do cliente.
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Caso tenha alguma dúvida contacte o nosso departamento comercial.

Informação adicional nas fotos: (1)(2) Aço galvanizado ou Inox.

(3) Aço galvanizado, Inox ou Alumínio.

(4) Aço Inox.





Diversos

-Grades de enrolar com furos, grades de enrolar com rasgos, grades de enrolar em policarbonato transparente, grades de segurança para lojas, grades
de enrolar para garagens, grades de segurança metálicas de enrolar, grades de segurança extensíveis, grades de enrolar microperfuradas, grades de
enrolar ventiladas, grades de enrolar em aço galvanizado, grades de enrolar em alumínio, grades de enrolar em policarbonato, grades de enrolar manuais,
grades de enrolar automáticas, grades de enrolar temporizadas com comando à distancia, grades de enrolar certificadas de elevada resistência.A
Dispondo de uma completa e moderna frota de viaturas, preparadas para uma rápida intervenção e apoiadas por equipas multidisciplinares, a nossa
empresa presta um serviço de elevada qualidade, tanto na instalação de gradeamentos como na assistência a eventuais avarias dentro e fora dos prazos
de garantia.
A maquinaria utilizada na Serralharia da Pousada permite executar todos os processos de fabrico, desde o esboço inicial, até à montagem final, partindo
da matéria-prima em bruto, à qual após cuidada transformação são acoplados todos os componentes.
Como forma de poder assegurar um nível de qualidade rigoroso, que se traduz num produto final capaz de superar os mais elevados padrões de
exigência, temos o cuidado de acompanhar bem de perto todas as fases do processo de fabrico e posteriormente a sua montagem.
Com um nível de incorporação de matéria prima muito elevado e baixíssima dependência de componentes de fornecedores externos, temos absoluta
certeza de poder assegurar aos nossos clientes um binómio qualidade-preço difícil de superar.
Os nossos clientes estão também cada vez mais conscientes que o factor preço, alheado da qualidade do produto e serviço, é na maioria das vezes um
risco que não vale mesmo a pena correr.
Aos nossos estimados clientes, endereçamos um agradecimento muito especial, pela sua continuada preferência e implicito reconhecimento.





Destaque

Calha-guia com topos virados anti-corte para grades de enrolar , Grade lagarto(a) com roletos reforçados, Grade lagarto com topos
encaixáveis e topos virados anti-corte, Grade lagarto com sistema de fecho easy-click,
Grade de enrolar micro-perfurada em aço, Grade de enrolar micro-perfurada em alumínio, Grade de enrolar lacada várias opções, Grade
Doenrolar
nosso vasto
leque de clientes
fazem
também parte algumas das mais conceituadas cadeias de lojas de marcas internacionais implantadas actualmente em território nacional
de
anodizada/escovada
várias
opções,
entre as quais destacamos:
VODAFONE

GAME

BOUTIQUE DOS RELÓGIOS

CHICCO

TIFFOSI

RÁDIO POPULAR

SPORTZONE
PIZZA HUT

WORTEN

PANDORA

PANS & COMPANY

SEASIDE
BURGER KING

Estamos representados com obras espalhadas um pouco por todo o país e em franca expansão para Espanha e França.



Winnovative PDF Tools Demo



OBRAS
Com uma alargada carteira de clientes a nível nacional e internacional, as grades de enrolar e as grades tipo lagarto fabricadas pela Serralharia da Pousada, estão
presentes um pouco por toda a Europa, mas de forma mais intensa a sul, e, em especial, em Portugal continental, englobando também as ilhas.
Sejam pequenas instalações de clientes particulares ou grandes empreendimentos pertencentes a cadeias internacionais de comércio, as nossas grades são
perfeitamente adaptáveis a qualquer tamanho de obra e a múltiplos tipos de clientes.





Contactar
Coloque aqui as suas questões e encomendas,
... ou ligue +351 966 046 461

.


Nome
E-mail
Localidade
Telefone/Telemóvel

Mensagem:

Anexar Foto / Zip

Choose Files No file selected
Enviar >>

.
SERRALHARIA DA POUSADA
Manuel Nogueira Fernandes, Lda.
<=>
~
INCI Nº. 26226
Fábrica e Sede da Empresa:
Rua da Pousada, 120
4415-085 PEROSINHO
VILA NOVA DE GAIA
(A 4kms da A1/A29 GAIA)
DISTRITO DO PORTO - PORTUGAL

Telefone/Fax:

227 626 382

Telemóvel:

966 046 461

Departamento de Gestão e Orçamentos
grades porto, grades aveiro, grades braga, grade segurança, grade anti-assalto,
grade anti-roubo, grade lojas,grade fabricante,grade em portugal,
email: geral @ SerralhariadaPousada.com
( sem os espaços )
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www.SerralhariadaPousada.com
Horário:
2ª a 6ª-Feira
8:30h > 12:30h

13:30h > 17:30h

Sábado e Domingo
Encerrado **
**Atendimento extra-horário por marcação.

GPS:
41.058321, -8.593572
+41° 3' 29.96", -8° 35' 36.86"
Como chegar até nós?
Clique em mapa e "Direcções".
VVV

Mapa:

>> Aqui <<

Ao navegar neste site consente o uso de "cookies" para uma melhor experiência de utilização.

D.L 144/2015 R.A.L. >>

.

RGPD-EU: -Ao visitar o nosso site estará a consentir a utilização de cookies e a recolha automática das informações de navegação para uma melhor experiência de utilização.
Aceitar
Os dados voluntariamente enviados pelo email ou formulário serão arquivados enquanto existirem relações comerciais e a sua eliminação será imediata quando for solicitada.

