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EMPRESA |

COMPANY

A Eumel é uma empresa Portuguesa que conta com mais de 30
anos no setor Metalomecânico.
Iniciou a sua atividade dedicando-se ao fabrico de acessórios em
aço inoxidável para louça metálica e, mais tarde, produção de
tubos com costura em aço inoxidável para canalização.
Em 1999, já com 13 anos de atividade, a Eumel começou a
comercialização de acessórios para canalização.
Apostando na inovação e atendendo às necessidades
verificadas pelos seus clientes, em 2009 adquiriu uma nova
unidade industrial vocacionada para injeção de plásticos
técnicos, iniciando assim a produção de vários artigos na
área dos sanitários, refrigeração, puericultura e embalagem.
Em 2013, projetou-se numa nova área de negócio, o fabrico de
bases para sistemas de drenagem.
Com tecnologia de ponta, a Eumel garante aos seus clientes um
leque alargado de produtos e serviços, com design diversificado,
altamente inovador, de grande qualidade e assistência
permanente. Orgulha-se de ser um dos principais fabricantes
europeus de acessórios para louça metálica.
Eumel is a Portuguese metalomechanic company with more
than 30 years of existence.
The company has started its activity with the manufacture of
stainless steel accessories for cookware and later introduced
the production of welded stainless steel pipes for plumbing.
In 1999, with 13 years of activity, Eumel has started the
commercialisation of plumbing accessories.
Allways aiming at innovating and meeting the customers
needs, in 2009 the company acquired a new industrial unit
dedicated to plastics injection, thus starting the production of
different kinds of products on sanitary, childcare, refrigeration
and packaging areas.
In 2013, a new business branch was projected - the manufacture
of strainers for floor drainage systems.
Using state of the art technology, Eumel provides its customers
with a wide range of products and services highly innovative,
with good quality and permanent assistance.
Eumel is proud of being one of the major European manufacturers
of accessories for cookware.

VISÃO |

VISION

VALORES

- Ser reconhecida pela qualidade dos produtos
fabricados.
- Criar relações de parceria duradouras com clientes,
colaboradores e fornecedores.
- Inovar e diversificar de forma a dar resposta às
necessidades de mercado.
- Ser dinâmica e flexível de forma a ajustar-se à
rápida mutação do mercado.

Eficiência e eficácia
QUalidade
Melhoria contínua
Excelência
CLiente

- To be recognized by the quality of the products
manufactured.
- To create long lasting business relations with
customers, collaborators and suppliers.
- To innovate and diversify products to meet the
market’s needs.
- To be dynamic and flexible to follow the market’s
constant change.

PRINCÍPIOS

MISSÃO |

Trabalho
Lealdade

Humildade

VALUES

MISSION

- Responder de forma eficaz e eficiente às necessidades
dos nossos clientes com soluções inovadoras de aço
inox e plástico injetado de alta qualidade.
- Inovar em funcionalidade e design de acordo com
o mercado em que está inserida.
- Meeting efectively and efficiently the customers
requirements with innovative and high quality
stainless steel and injected plastic solutions.
- Innovating in functionality and design, following the
market’s trends.

Efficiency and effectiveness
QUality
IMprovement
Excellence
CLients

PRINCIPLES
Work
Loyalty

Humbleness

O NOSSO COMPROMISSO |
OUR COMMITMENT

A política da Qualidade da EUMEL visa a satisfação das necessidades
e expetativas dos seus clientes através da procura da excelência e
conformidade dos seus produtos e serviços.
Nesse sentido, a EUMEL assume os seguintes compromissos:
- Promover a satisfação dos clientes;
- Assegurar a rentabilidade dos negócios;
- Diversificar e/ou inovar ao nível de produtos e serviços e procurar outros
nichos de mercado;
- Promover a qualificação contínua dos seus colaboradores;
- Assegurar o cumprimento dos requisitos aplicáveis;
- Promover a melhoria contínua.
Para atingir estes objetivos, a EUMEL compromete-se a envolver de uma
forma cada vez mais profunda os seus colaboradores, fornecedores e
clientes, estabelecendo para isso uma relação de confiança duradoura.
A Política da Qualidade reflete a visão global do que a qualidade significa
para a Eumel bem como as orientações gerais para que todos os
funcionários estejam cientes da importância de se ir de encontro com
os requisitos do cliente e da empresa.
The quality policy of Eumel is to meet the customers needs and expectations
by seeking the excellence and quality of its products and services.
In this sense, Eumel makes the following commitments:
- Customers satisfaction;
- Business profitability;
- Diversification and innovation on products and services and search for
other markets;
- Employees continuous qualification;
- Accomplishment of requirements applicable;
- Continuous improvement.
To achieve these goals, Eumel commits to deeply involve its collaborators,
suppliers and customers, thus creating a trustful relationship.
The quality policy reflects the global vision of what quality is meant to
Eumel, as well as the general guidelines for the employees awareness of
the importance of meeting the customers and company’s requirements.

AÇOS

STAINLESS STEEL UNIT

Acessórios para Louça Metálica
Bases de Drenagem
Serviços
Outros Produtos diversos

Accessories for cookware
Floor drains
Services
Other products

O aço inoxidável é o foco do nosso negócio. Trabalhamos desde 1986
para lhe apresentar as mais variadas soluções em acessórios para louça
metálica de alta qualidade e profissionalismo.
As nossas bases de drenagem são de aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316, o
que lhes confere uma elevada resistência à corrosão; são muito fáceis de limpar.
Com aplicação em cozinhas, casas de banho, no interior ou no exterior,
estas bases têm um design moderno e linhas simples para se manterem
discretas e funcionais.
Para uma oferta completa, a Eumel presta serviços em diferentes áreas
técnicas:
- Serralharia - Estudo e execução de ferramentas e protótipos.
- Injeção de peças fenólicas em máquinas de 80 a 300 toneladas.
- Soldadura - Elétrodo, TIG, MIG, Pontos e Brasagem.
- Polimento - Serviços de polimento manual, vibração e automático com
escovas.
- Conformação de chapa, varão, tubo em prensas mecânicas e hidráulicas de
20 a 200 toneladas.
- Galvânica - Efetuamos serviços de Douragem, Niquelagem e Cromagem.
Stainless steel is the core of our business. We work since 1986 to offer a
wide range of high quality solutions for cookware.
Our strainers are made of stainless steel AISI 304 or AISI 316, which make
them highly resistant to corrosion. They are very easy to clean.
Used on interior floor areas (kitchen and bathroom) or exterior surfaces,
these strainers have a modern and simple design, which renders them
discrete and functional.
For a complete offer, Eumel provides different kinds of services such as:
- Metalworking: study and execution of tools and prototypes;
- Injection moulding: phenolic injection moulding in machines from 80 to
300 tons;
- Welding: electrode welding, TIG welding, MIG welding, spot welding
and brazing;
- Polishing: hand polish, vibration polish and automatic brush polish;
- Metal forming: s.s. sheet, wire and tube forming in mechanical and hydraulic
presses from 20 to 200 tons
- Electro plating: gold plating, nickel plating and chrome plating.

PLÁSTICOS

PLASTICS UNIT

Autoclismos e acessórios
Tampos de sanita
Plásticos Técnicos
Serviços

Flushing cisterns and accessories
Toilet seats
Technical plastics
Services

Tendo como ponto de partida a funcionalidade, a nossa equipa
assegura o design inovador de soluções para casa de banho.
Para além disso fabricamos peças técnicas de plástico injetado para
diversos clientes nas áreas da puericultura, iluminação, estores,
refrigeração, embalagem, etc.
Having functionality as a goal, our team ensures innovative design for
bathroom solutions.
We also produce injected plastic technical parts for different
companies working in the areas of childcare, lighting, shutter blinds,
refrigeration, packaging, etc.

ACESSÓRIOS DE
CANALIZAÇÃO
PLUMBING ACCESSORIES

Tubo de aço inox e acessórios
bicone
Tubo e acessórios multicamada
Tubo e acessórios PPR
Tubo e acessórios PEX
Torneiras e acessórios de
Canalização
Isolamentos

Stainless steel pipe + fittings
Multilayer pipe + fittings
PPR pipe + fittings
PEX pipe + fittings
Taps

Dispomos de uma vasta gama de produtos para o ramo da construção.
Entre os quais, temos o tubo de aço inox que é de fácil aplicação
devido à fina espessura e elevada resistência das paredes. É ideal
para aplicações sanitárias de água fria ou quente, ar comprimido,
fluidos não corrosivos e mobiliário.
Para garantir a sua qualidade e funcionalidade fazemos testes e
ensaios de resistência e estanquidade, o que confere um grau de
segurança e longevidade.
De forma a facilitar a sua instalação, dispomos de um leque de
acessórios bicone em latão cromado de rápida aplicação.
We have a wide range of products for the construction field.
Our stainless steel pipes are easy to apply due to their thin thickness and
highly resistant walls. They are ideal for plumbing usage (hot and cold
water), compressed air, non corrosive fluids and furniture. To ensure the
quality of our pipes, we submit them to resistance and leak essays,
which provide them great safety and durability.
To make its installation easier, we have a wide variety of chrome-plated
brass accessories of quick application.

CONTACTOS

EUMEL - Empresa de utilidades metálicas, Lda.
Morada:
Zona Industrial de Cesar - P.O.Box 2023
3701-906 Cesar
Portugal
Telefone / Fax:
Tel: +351 256 850 610
Fax: +351 256 850 615
E-mail:
info@eumel.pt
GPS:
40º 54’ 9.88‘’ N; 8º 26’ 10.98’’ w
NIF: 501784934
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