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B e lg ra ni
A idade da pedra é agora.

Belgran i
Design em pedra.

E

scolher Belgrani é apostar
num design de bom gosto,
qualidade e durabilidade em
pedra. É ter a certeza de trabalhar
com uma empresa que cria, produz, controla e entrega no prazo
estabelecido, com
toda a qualidade
que você merece. Para escolher

melhor
a empresa
que satisfaz
os sonhos
dos seus clientes, venha visitar o nosso show-room ou, se preferir, solicite a visita de um representante Belgrani.

Design em pedra.
Para chegar à Belgrani (a partir da IC19), entre no IC 16
em direcção a Mafra. No fim do 2º troço do IC 16, siga
a indicação Montelavar-Pêro Pinheiro Norte. Na rotunda,
à direita. Depois de passar pelos bombeiros, vire à direita e logo chegará à Belgrani.
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Cemitério

Show-room e Fábrica
Telefone: 21 967 81 90 | Fax: 21 967 81 99
www.belgrani.com.
E-mail: comercial@belgrani.com
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Design em pedra.

Montelavar
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Escolher Tampos Belgrani é pensar diferente.
Esta é a filosofia Belgrani: uma
forma diferente de pensar.
Bem-vindo ao universo do
design aplicado à pedra.

A

Belgrani é uma empresa de
transformação de todos os
tipos de pedra para utilização
em tampos de cozinhas e de casas de
banho. Com fábrica em Montelavar,
apostamos na arte de criar design em
pedra. Por isso, assentamos numa
filosofia de base equilibrada em três
características:
• Qualidade da matéria-prima;
• Tecnologia e know-how;
• Design exclusivo.

Escolher Belgrani
é aceitar a perfeição.
Com uma unidade de produção de 2000 m2, operamos
com equipamentos com tecnologia de última geração usados
em todo o processo produtivo
de uma peça Belgrani, que nos
permitem obter qualidade
incomparável a qualquer outro
processo. Estas máquinas
são os instrumentos certos para criar qualquer forma a partir
de um desenho
introduzido
em computador.

Com a
tecnologia Belgrani,
pode-se fazer
mais de 16 tipos de
perfis de pedra.

Trebaixos
emos em catálogo
diferentes,

Assim estamos
certos de que
14
podemos
vir a ser
uma
referência
nacional e internacional no mercado das
indústrias transformadoras de
pedra do próximo milénio.
Por isso continuamos,
cada vez mais, a investir no nossos
maiores trunfos:
• Qualidade do produto final;
• Design exclusivo das peças;
• Rapidez de resposta nas entregas.

ou se preferir,
executamos
o seu desenho.

Escolher
Belgrani é
optar pela 		
variedade.
Uma peça Belgrani tem
múltiplaspossibilidades de ser
representada. Você pode escolher um
Belgrani para:

• Bancadas de cozinha e casa de banho,
• Tampos com e sem rebaixo e ou
embutidos
• Decoração de casas-de-banho;
Estas são algumas das formas de ter
uma peça Belgrani em casa. Apesar de
transformar qualquer que seja o tipo
de pedra, a Belgrani utiliza mais
frequentemente uma gama de granitos
das mais variadas cores e nacionalidades,
bem como o mármore.
O Silestone®, um aglomerado de sílica,
é também usado com uma gama variada de coloração, que disponibilizamos
aos nossos clientes.

Escolher
Belgrani
é realizar um
sonho.
Encontrar
novas soluções
criativas é uma preocupação
constante da empresa. E
partindo do pressuposto
de que na Belgrani tudo é
possível ser feito, criámos um
atelier de design, responsável
pela concepção de novas formas. Reinventar um lavatório,
uma escada de centro comercial
ou um simples tampo de mesa
através de um design
exclusivo pode ser tão diferenciador
que satisfaz até os sonhos dos clientes
mais exigentes.
A nossa equipa especializada, as máquinas de CNC e o facto de trabalharmos
sob a norma de garantia ISO 9002, são
factores importantes. Eles permitem-nos responder com qualidade a todos
os desafios propostos.

A diversidade
de pedra
com que
trabalhamos
permite-nos
atender a
procura de
qualidade
dos nossos clientes.

