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A Cristalmax celebrou o 25º aniversário, 
no passado dia 13 de dezembro, no Palá-
cio de São Marcos. No evento, estiveram 
presentes colaboradores, clientes, for-
necedores e parceiros de negócio: uma 
noite de glamour que assinalou esta data 
tão especial.
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Cristalmax celebrated its 25th anniversary, on December 13, at the São Marcos Palace. The event was attended by 
employees, customers, suppliers and business partners: a glamorous night that marked this very special date.

Cristalmax a célébré son 25e anniversaire, le 13 décembre, au Palais São Marcos. L’événement a réuni des em-
ployés, des clients, des fournisseurs et des partenaires commerciaux: une soirée glamour qui a marqué cette date 
très spéciale.
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O tempo passa muito rápido!
Foi em 94 que a Cristalmax deu os primeiros passos. Um percurso de desafios, aprendiza-
gem e conquistas que transformaram um sonho na empresa de referência que somos hoje.
Ao longo destes anos aprendemos o ritmo da caminhada, com passos cada vez mais largos, 
mas nunca maiores que as pernas.
 
São 25 anos de relações de confiança e compromisso que fazem a diferença e nos fazem 
crescer…com os nossos colaboradores, clientes, fornecedores, entidades bancárias, concor-
rentes… tratamos todos com respeito.
 
O sucesso não acontece por acaso ou por sorte…dá trabalho! Manter-nos num mercado tão 
competitivo e conseguir crescer é uma grande conquista que só se torna possível graças 
ao empenho e dedicação de toda a equipa, que aceita desafios e contorna obstáculos para 
serem cada dia melhores.
 
Quero, igualmente, agradecer a todos os clientes, fornecedores e outros parceiros que nos 
ajudam a crescer, que confiam em nós, nos apoiam e nos valorizam. Sem todos não tería-
mos chegado tão longe!
 
Um quarto de século é um marco em qualquer história.
Celebrar os vinte e cinco anos é, para todos nós, um grande orgulho e, ao mesmo tempo, 
dá-nos responsabilidade e entusiasmo para nos superarmos cada vez mais. Espero que este 
momento marque o início de mais conquistas.
 
Temos já uma história para contar, mas queremos fazer mais e melhor…e fazer a diferença!
No dia em que a Cristalmax comemora mais um ano, neste caso, os 25 anos, a homenagem 
é para todos nós. OBRIGADO A TODOS.

Máximo silva
CEO Cristalmax

Introduction  > Introdução > Introduction cristalnewsn014

É este o nosso maior valor





1994

2019

1996

1997
Alteração para sociedade anónima
Nova identidade visual
Marcação CE para vidro duplo

Lançamento da marca Isolmax
Certificação vidro duplo

Vidro Triplo 85% Ar
Aposta em colagens estruteais VEC

e sistemas de calhas

Investimentos produtivos 
Novos marcas Cristaldesign e Cristallam

Nova unidade industrial

2014
2018
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2009
Aumento das instalações produtivas
Aquisição forno de têmpera
Novas marcas

Aposta na internacionalização
Aposta nas marcas Isolmax
e Isolmaxplus

2010

2012

2013
veja o video
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Receção aos convidados cocktail

Gala comemorativa 25 Anos  cristalnewsn014

Guests reception cocktail
Réception pour les invités, cocktail
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Receção aos convidados cocktail
Guests reception cocktail

Réception pour les invités, cocktail



Jantar
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Dinner 
Dîner
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Jantar
Dinner 
Dîner



Jantar, discursos e ofertas 25 Anos
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Dinner, speeches and 25 Years offers 
Dîner, discours et offres 25 Ans



Reception . Recepção . Réception
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veja o video

Obrigado

Gala comemorativa 25 Anos  
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Obrigado

25 Years Commemorative Gala > Gala commémoratif de 25 ans 



Para qualquer esclarecimento adicional
contactar serviço comercial e/ou qualidade.

Pour plus d’informations se il vous plaît
contacter service et / ou la qualité commerciale

For additional information please contact
commercial service and / or quality

--

Para deixar de receber as próximas edições em 
formato digital, envie-nos um email com o seu 
pedido para:
 
Pour recevoir les prochaines éditions en format 
numérique, envoyez-nous un courriel à:

To receive the next editions in digital format, 
send us an email to:

newsletter@cristalmax.pt

Cristalmax s.a.

zona industrial de murtede
3060-372 murtede

T: +351 231 209 510
F: +351 231 205 192

www.cristalmax.pt
geral@cristalmax.pt


