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Mensagem da Administração

Missão, Visão, Valores
M
A Cristalmax tem como missão colocar ao dispor do mercado uma vasta gama de
produtos e serviços na Indústria de vidro plano, com qualidade, prazo, profissionalismo e dedicação.
V
Ser reconhecida com a satisfação dos clientes pela qualidade, prazo e relações
comerciais, visando sempre a melhoria contínua.
V

Máximo Silva - Administrador

A Cristalmax – Ind. Vidros, S.A. iniciou a sua actividade no final de 1994, desenvolvendo a sua actividade na área da transformação e comercialização de vidro,
tendo também uma equipa dedicada à montagem de vidros em obra.

Qualidade, Dedicação, Confiança, Inovação, Profissionalismo

Ao longo destes 15 anos de existência, a empresa conquistou uma posição de
referência no mercado, assumindo sempre uma filosofia de seriedade e credibilidade. A Cristalmax orgulha-se de ter conseguido estabelecer relações de confiança e satisfação com todos os seus parceiros de negócio.

Recursos Humanos

O nosso trabalho desenvolve-se a partir de uma actuação baseada no rigor, na
inovação, confiança, segurança e no respeito pelo meio ambiente, disponibilizando portanto um serviço de qualidade, com elevado profissionalismo e dedicação,
factor diferenciador num mercado cada vez mais exigente e competitivo.
No seguimento da sua estratégia de desenvolvimento e crescimento, a Cristalmax tem investido em novos produtos e equipamentos necessários à execução
da sua actividade, de forma a cumprir o objectivo permanente de satisfação dos
Clientes.
Mantendo a política de crescimento sustentado, a empresa obteve recentemente
a certificação referente à transição para a norma ISO 9001:2008, compromisso
interno para que a qualidade e os procedimentos que a ela conduzem não sejam
negligenciados.
Em 2009 a Cristalmax atingiu uma facturação de 5 milhões de euros, com um
crescimento de 5% em comparação com o ano anterior e conta actualmente com
57 profissionais de elevada competência, um activo muito importante na empresa para o qual se tem previsto um ambicioso modelo de formação de novas competências, orientado para a melhoria contínua e para a satisfação dos clientes.
Numa altura em que tanto se fala de crise, esta mensagem é essencialmente
positiva, pois a motivação de todos, hoje e sempre, advém da vontade de fazer
cada vez melhor!

A Cristalmax, consciente de que a criação de valor se concretiza com e através das
Pessoas, tem vindo a apostar fortemente na formação e desenvolvimento das competências dos seus colaboradores.
FORMAÇÃO Guardian
A Guardian Glass realizou no passado dia 24 de Fevereiro de 2010 nas instalações
da Cristalmax uma acção de formação específica sobre o Vidro Guardian e também
com o objectivo de conhecer os novos produtos no mercado cada vez mais exigente
- Sunguard Guardian Sun e Sunguard High Selective (HS) e suas características
técnicas, bem como questões específicas relativas ao vidro temperado, acústico e
laminado.
FORMAÇÃO Saint Gobain
No passado dia 07 de Maio realizou-se a acção de formação referente ao tema
“Segurança”, cujo formador foi o Sr. Carlos Bigode da Saint-Gobain. Foi abordada
legislação aplicável (código civil; decretos Lei), vidros potencialmente perigosos aos
utilizadores e casos de aplicação da Jurisprudência.
No passado dia 18 de Junho foi realizada nas instalações da Cristalmax uma apresentação pelo Eng. Artur Brandão da Saint-Gobain referente ao SGG Cool-lite
XTREME 60/28, um revolucionário vidro super-selectivo de controlo solar e isolamento térmico para fachadas.

É pelo sonho que a obra nasce e ‘PELA ARTE DE CONSTRUIR’ que se alicerça a
visão de futuro.

Novas Marcas

Evolução Histórica

No seguimento da política de investimentos sustentada que a Cristalmax tem
vindo a efectuar, foram recentemente registadas quatro novas marcas e actualizado o logótipo da marca Isolmax®, contribuindo para o desenvolvimento da
empresa na divulgação dos novos produtos:

A empresa foi constituída no final de 1994, dedicando-se à transformação e comercialização de vidro que com a experiência dos sócios, rapidamente atingiu um
volume de facturação considerável e uma boa carteira de clientes.
Em 1997, muda-se para instalações próprias e adquire novos equipamentos,
possibilitando, dessa forma uma melhoria significativa da qualidade dos produtos
fabricados.
Em Junho de 1999 iniciou o processo de implementação do sistema de garantia
da qualidade, tendo obtido sua Certificação, segundo a norma de referência NP
EN ISO 9002, em Dezembro de 2001.
Em 2002, face a aumento da procura e um leque cada vez mais diversificado de
produtos, as mudanças constantes do mercado e a necessidade de evoluir como
empresa, houve uma aposta na modernização da mesma e alargamento da área
produtiva e também se procedeu à transição para o novo referencial normativo
NP EN ISO 9001:2000. Como evidência de evolução contínua a Cristalmax deu
início ao processo de certificação de produto (vidro duplo) em Janeiro de 2005.
Em 2007, procedeu à alteração da designação social para Sociedade Anónima,
incluindo logótipo e imagem corporativa, bem como a Implementação da Marcação CE para vidro duplo.
Em 2008, seguindo uma política de modernização da empresa, investiu na
aquisição de uma máquina de corte de vidro laminado, o que permitiu um aumento da sua capacidade de corte, quer em quantidade quer em espessuras.
Em 2009, a Cristalmax iniciou um conjunto de investimentos significativos,
nomeadamente em termos de equipamentos e aumento das instalações, permitindo a optimização dos processos e produtos actuais e introdução de novos,
respondendo desta forma às necessidades emergentes do mercado. Ainda neste
ano a empresa transitou para a Norma ISO 9001:2008.

Pme Líder
A Cristalmax, S.A foi distinguida em 2009 com o estatuto PME
Líder, atribuído pelo IAPMEI considerando critérios de ordem financeira, nomeadamente volume de negócios e autonomia financeira,
entre outros. Este estatuto foi já renovado em 2010.

vidro duplo

DUR

LAM
vidro laminado

DECOR
vidro decorativo

vidro termo endurecido

A Cristalmax, S.A. tornou-se recentemente Associada Extraordinária da Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes – ANFAJE, que surgiu através
da iniciativa de várias Caixilharias, nossos habituais clientes, e tem três principais
objectivos de actuação:
1. Desenvolvimento do Mercado das Janelas Eficientes;
2. Promoção da Qualidade e Inovação Tecnológica no Sector;
3. Promoção e divulgação das vantagens das Janelas Eficientes;
Desta forma, a Cristalmax, S.A. não pôde ficar indiferente a uma iniciativa deste
nível, baseada na preocupação e defesa dos interesses das empresas que desenvolvem a sua actividade na produção de janelas eficientes, posição defendida pela
própria, demonstrando assim, toda a disponibilidade para participar activamente
nas iniciativas da associação.

Quinze Anos Cinco Obras em Destaque
Fórum Aveiro

Estádio da Luz

Obra: Fórum Aveiro
Localização: Aveiro
Cliente: Seveme, Lda
Ano: 1998

Obra: Estádio da luz
Localização: Lisboa
Cliente: Seveme, Lda
Ano: 2003

Descrição: Aplicação de cerca de
2000 m2 de vidro fundamentalmente vidro temperado 12mm,
palas em vidro aramado polido e
vidro duplo.

Descrição: Aplicação de cerca de
7.000 m2 de vidro no total, desde
vidro duplo, fachadas VEC, vidro
temperado e vidro laminado.

Casino de Lisboa

Velódromo Nacional de Sangalhos

Obra: Casino de Lisboa
Localização: Lisboa
Cliente: Mota-Engil Engenharia/
HCI Construções, SA
Ano: 2005

Obra: Velodromo de Sangalhos
Localização: Sangalhos
Cliente: Alberto Couto Alves - ACA
Construções
Ano: 2009

Descrição: Aplicação de um total de
10.000 m2 de vidro, desde fachadas,
vidros do pavimento, revestimento
das paredes interiores, guardas e portas, perfazendo cerca de 500 toneladas de vidro.

Descrição: Aplicação de cerca de 600 m2
de guardas em vidro Laminado Temperado
Extra-Claro 101010.8 mm na pista interior,
bem como a aplicação da estrutura metálica
em Ferro e Inox para fixação das mesmas.
De salientar que recentemente o Velódromo
foi agraciado com a distinção de Melhor
Velódromo do Mundo pela Associação Internacional.

Fundação Champalimaud

Obra: Fundação Champalimaud
Localização: Lisboa
Cliente: Mota-Engil Engenharia/
HCI Construções SA
Ano: 2010
Descrição: Obra de referência para o país na qual foram aplicados cerca de 700 m2 de
Vidro Laminado Temperado C/ HST 1010.4mm nas Guardas Interiores, exteriores e escadas, cerca de 450 m2 de Planilux Temperado 10 mm nas Divisórias interiores e cerca
de 195 m2 de espelhos 6mm. Nesta obra, foram da responsabilidade da Cristalmax
todos os trabalhos preparativos, tal como a aplicação de reforços em ferro para estabilização dos caixilhos em aço inox das instalações interiores, num total de cerca de 60
instalações. Foi ainda da responsabilidade da Cristalmax a aplicação de cerca 700 ML
de perfil em alumínio e em ferro nas guardas. De referir que o perfil VEPMA instalado
nesta obra foi o primeiro a ser instalado em Portugal.
Nota: Nas próximas edições fique a conhecer outras obras de referência.
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Investimentos
De forma a permanecer na vanguarda das empresas transformadoras de
vidro, desde cedo a Cristalmax investiu na modernização contínua quando
adquiriu, entre outros equipamentos produtivos, uma linha de vidro duplo
com capacidade para produzir vidro duplo com 5500x3000 em automático,
conferindo assim um maior valor acrescentado ao produto.
De salientar que o robot de selagem se encontra equipado para selagem a
silicone para os casos de vidros para fachadas estruturais e vidros com Gás
Árgon. Um investimento efectuado posteriormente de forma a irmos ao encontro das necessidades do mercado.

Linha Duplo

Foi adquirida também uma mesa de corte laminado evidenciando características únicas e inovações com capacidade para corte de vidro laminado 1010.8 mm em automático, elevando a qualidade do produto e serviço prestado pela Cristalmax, bem
como o aumento da nossa capacidade produtiva, reduzindo assim o tempo de entrega de encomendas com este tipo de vidro.

Mesa Corte Laminado

Coordenação: Marketing Cristalmax / Design by formastyle.com
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Máquina de Arestas

Associado a este projecto industrial, ao longo dos anos também foram alargadas as instalações para mais de 4.000 m2.
Um marco decisivo na empresa foi concretizado em 2009, com o início de um conjunto de investimentos, nomeadamente
a aquisição de máquina de arestas industrial e essencialmente a instalação de um Forno de Têmpera com capacidade para
temperar vidros com a dimensão de 2600 por 5100 mm e especialmente vocacionado para a têmpera de vidros de controlo solar e baixo emissivos como o Cool-Lite, Planitherm,etc, podendo atingir níveis de produtividade elevados e permitir
o aumento da sua produção e reforçar a sua já forte presença no mercado.

Neste sentido, adquirimos também um forno de Heat Soak Test (HST),
destinado ao controlo de vidro temperado de acordo com a Norma DIN
18516 parte 4 (prova de armazenamento e calor).
Este equipamento, para além da realização do teste atrás referido, permite
também a laminagem de vidro sem causar nenhuma modificação estrutural,
de forma a optimizar a produtividade e eliminar eventuais desperdícios.
Ora, com os referidos equipamentos, o lançamento de novos produtos e a
melhoria continua desejada, associada à capacidade produtiva e às competências dos nossos colaboradores, somos capazes de fazer mais e melhor.

Forno Heat Soak Test

Podemos olhar para a frente com a certeza de que o amanhã é desenvolvimento e crescimento…
...e para garantir esse crescimento num mercado cada vez mais exigente,
devemos continuar a trabalhar com o empenho, dedicação e profissionalismo
que nos caracteriza para corresponder a essas mesmas exigências e também
às capacidades produtivas de que agora dispomos!
Forno de Têmpera

Para receber as próximas edições em formato
digital, envie-nos um email com o seu pedido para:
newsletter@cristalmax.pt
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