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Introdução
O nosso princípio base para o sucesso do negócio e evolução da empresa é a total satisfação
do Cliente, como tal, o nosso principal objetivo é fornecer produtos de acordo com as especificações e exigências de cada cliente, garantindo a confiança, flexibilidade e padrões competitivos de qualidade, preços e prazos, assegurando todo o apoio, acompanhamento e serviço pós
venda.
De modo a estar-mos mais presentes, criámos uma Newsletter, que têm como principal objeti-
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vo manter um contacto com os Clientes e atualiza-los de novidades relacionadas com a Olisbetão Pré-Fabricados de Betão S.A.

Olisbetão Pré-Fabricados de Betão S.A.
Somos uma empresa especializada na produção e comercialização de produtos pré-fabricados
de betão, que coloca no mercado 40 anos de experiência. Situada em Cardosos, Leiria, dispomos de um conjunto de equipamentos e maquinaria que favorece a qualidade e variedade dos
nossos produtos. Sempre que nos é solicitado, procedemos à entrega do material, diretamente
ou contratando com uma entidade terceira o transporte dos produtos desde o ponto de abastecimento até ao local definido pelo Cliente para a entrega. Dispomos também de uma ampla
área para armazenamento de produtos acabados e semi acabados, que se encontram em processo de ampliação, com o principal objetivo de ampliar tanto as instalações industriais, como
o parque de produtos acabados, de modo a podermos continuar a servi-lo da melhor maneira.

A qualidade dos
nossos produtos
reflete-se no
resultado final

Tabela de Preços
A pensar na mudança e nos nossos Clientes, no inicio do presente ano, elaborámos uma nova
tabela de preços.
Para esta tabela de preços, tivemos em conta a situação atual em que nos encontramos, o que
significa que estes foram minuciosamente analisados, de modo a obtermos preços ainda mais
competitivos e assim conseguirmos satisfazer os pedidos dos Clientes e ir ao encontro do pretendido.
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Um Compromisso com a Qualidade
Como estratégia para melhorar continuamente a estrutura organizacional, os seus processos e
métodos de controlo, a Olisbetão Pré-Fabricados de Betão S.A. apostou na Certificação do
Sistema de Gestão da Qualidade.
Esta certificação é segundo o referencial NP EN ISO 9001, para o âmbito de “Fabricação e
comercialização de produtos pré-fabricados de betão” e foi emitido no mês de Abril.

Obras

Produzimos
produtos de
excelência para
várias soluções

O nosso leque de Clientes permite-nos fornecer material para obras situadas de Norte a Sul do
País e para o Estrangeiro.
Destas obras destacamos, urbanizações, espaços comerciais / industriais, obras de abastecimento de águas, rede elétrica, condutas para transporte de águas residuais, águas pluviais e
águas superficiais, estações elevatórias, vias de comunicação, entre muitas outras.
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Produtos
Dispomos de uma gama de produtos diversificados, dirigidos tanto a obras públicas como
privadas. Cada vez mais fabricamos à medida do Cliente, então é frequente criarmos moldes
novos que permitem dar uma maior e melhor resposta ao solicitado pelo Cliente. Durante o
ano de 2015 foram criados moldes que nos permitiram obter os produtos:

 Manilha com base plana (estas podem levar vedante, de acordo com Norma EN 681-1, que podem
ser embutidos no betão durante o processo de fabrico, garantindo uma maior rentabilização de tempo e
mão-de-obra durante a aplicação das manilhas.)

 Base de contentor RSU;
 Caixa do tipo CVI0;
 Muros de contenção;
 Maciços para postes de vedação e / ou sinalização.
 Caixa tipo EDP

O Natal dos sonhos
é aquele que você
idealiza no espírito,
sente no coração e
partilha na
solidariedade

Montagem de manilha com base plana

Muros de contenção

Base de contentor RSU

Boas Festas!
Com o fim do ano a aproximar-se, não podíamos deixar passar uma das épocas mais festivas
do ano.
A equipa da Olisbetão Pré-Fabricados de Betão S.A. deseja a todos os seus Clientes, Fornecedores, Colaboradores e Amigos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! Que o próximo ano
venha recheado de futuros negócios e novas parcerias!

Rua de S. Bento n.º7
Cardosos
2420-020 Arrabal-Leiria
Tel: 244 744 281 ǀ Fax: 244 744 925
e-mail: geral@olisbetao.pt
www.olisbetao.pt
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