A EMPRESA
2001

Nasce a Sancovedras com o objetivo de satisfazer o mercado regional
de aplicação de sancas

A Sancovedras, Lda foi criada em 2001 e apresenta-se como uma
empresa de referência em materiais de decoração para interior e
exterior.

2003

Inicia a comercialização e a aplicação de materiais de decoração para
interiores e exteriores

Visão
Ser uma empresa de destaque no aconselhamento e

2005

Inicia a distribuição, através de parceiros localizados em locais
estratégicos do território nacional, de alguns dos materiais que
comercializa e aplica em obra

disponibilização de materiais de decoração inovadores, aliando
design, funcionalidade, conforto e rentabilidade.
A Sancovedras pretende oferecer a Excelência na Decoração.

2006

Reforça a aposta no gesso cartonado, aumentando capacidade de
resposta

Missão
Contribuir para o crescimento dos nossos clientes e parceiros

2007

Inaugura em Mafra uma loja de venda ao público com showroom
para melhor servir os seus clientes

Inicia a aposta em representações exclusivas

2009

2018

Inaugura um novo showroom com maior diversidade de oferta:
Um mundo de soluções num só espaço

Novo ShowRoom: Rua Prof. Guilherme Assunção n.º 2, 2640-542 Mafra, (junto ao posto de abastecimento da Galp)
Telf.:+351 261 814 354 | E-mail: comercial@sancovedras.pt | www.Sancovedras.pt

através da oferta de produtos de qualidade e dando respostas
rápidas e eficazes às suas necessidades.

3 REPRESENTAÇÕES EXCLUSIVAS
EM PORTUGAL

REPRESENTAÇÕES EXCLUSIVAS EM PORTUGAL

Orac® é uma referência internacional para decorações em 3D de grande qualidade, inovando
constantemente em novos produtos, utilizando a mais recente tecnologia, materiais de qualidade e
design inovador.
O resultado é uma ampla coleção desenhada por e para profissionais apaixonados, com espirito criativo
que apreciam produtos inovadores, de qualidade e de fácil instalação.

Uma coleção que permite a criação de espaços únicos e inspiradores, desde rodapés e sancas de
iluminação indireta a perfis multifuncionais e sancas com personalidade. Soluções modernas e de
qualidade superior, mas também funcionais e decorativas.

Aceda ao catálogo clicando na imagem
Consulte aqui a Tabela de Preços

Novo ShowRoom: Rua Prof. Guilherme Assunção n.º 2, 2640-542 Mafra, (junto ao posto de abastecimento da Galp)
Telf.:+351 261 814 354 | E-mail: comercial@sancovedras.pt | www.Sancovedras.pt

REPRESENTAÇÕES EXCLUSIVAS EM PORTUGAL

A PANELPIEDRA® está presente em mais de 30 países a nível

mundial e são especialistas na decoração com painéis que
imitam a pedra. Oferece uma gama exclusiva e diversificada
de imitações de pedras decorativas em painéis de
poliuretano revestidos a poliéster com 4mm de pedra
triturada.
Os sistemas de fabrico patenteados permitem uma
reprodução fiel de texturas e tons de pedras, ladrilhos e
madeira. A facilidade de instalação, resistência e qualidade
tornam o nosso produto num dos mais solicitados por

TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL

profissionais especialistas.
Consiga ambientes que combinam elegância, design e
qualidade.

NOVO

Poderá conhecer todas as soluções oferecidas clicando em cada
imagem para aceder ao catálogo da respetiva coleção.

Consulte aqui a Tabela de Preços
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TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL

REPRESENTAÇÕES EXCLUSIVAS EM PORTUGAL

Kretta Krelux®
Os lavatórios Krelux® destacam-se pela sua solidez, pela nula porosidade e resistência
a todo o tipo de bactérias. São resistentes ao choque térmico, ao calor, aos impactos
contra a sua superfície.

Kretta Keramica® | Kretta Compacto®
Os lavatórios e bancadas Keramica® e as bases de duche Compacto® são produtos
concebidos com materiais de alta qualidade, inovadores e de design vanguardista.
A sua composição permite imitar fielmente o mármore, a ardósia e a madeira. Trata-se
de um material com 16 tipos de minerais como pedra, mármore, sílicas e silicatos.
Aceda àsTabela de Preços clicando nas imagens

É um produto apto para todo o tipo de ambientes, especialmente aconselhável para
lugares com muita humidade ou com grandes variações meio ambiente.
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DISTRIBUIDORES DE VÁRIAS MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO

MARCAS DISTRIBUIDAS

As Sancovedras distribui inúmeras marcas reconhecidas no nosso País, cujos valores passam também por disponibilizar soluções de qualidade e
inovadoras, aliando design, funcionalidade, conforto e rentabilidade.
Desta forma, conseguimos oferecer soluções nas diferentes áreas da decoração:
Pavimentos Vinílicos; Pavimentos Laminados; Rodapés e Perfis; Deck; Portas e Open Space; Revestimentos decorativos; Pedras Decorativas;
Resguardos de Duche.
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COMO CONTACTAR-NOS?
Descubra o desconto comercial que temos para lhe oferecer enviando-nos um pedido de proposta com indicação do tipo de projeto,
referências/materiais pretendidos e respetivas quantidades. Responderemos com a nossa melhor proposta.
Contacte-nos através de: e-mail: comercial@Sancovedras.pt | Telf.:+351 261 814 354

