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A Ecosupply  é uma empresa especializada no desenvolvi-
mento  de  soluções  inovadoras  de  engenharia,  para   as 
seguintes    áreas    de    negócios:   caixilharia,  sistema  de 
fachadas,  mobiliário  para  quartos,  cozinhas  e   casas  de 
banho.

A Ecosupply  projeta  e  desenvolve produtos personaliza-
dos  baseados  nos  requisitos  do   cliente   para   criar  um 
projeto  �nal completo   e   exclusivo.   Desde   o   primeiro 
esboço,  os clientes irão notar que a equipa personalizada 
e experiente da  Ecosupply  sempre  fornecerá  resultados 
de alta qualidade.
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Empresa



A equipa de pro�ssionais especializados da Ecosupply 
proporciona serviços de elevada qualidade e acompa-
nhamento     pro�ssional,     respondendo     assim     às 
necessidades especí�cas  dos  seus clientes, para cada 
projeto individual.

Os  vários  anos  de  experiência  em  diferentes  países 
(por exemplo, EUA, Portugal, França e Espanha) valida 
a  capacidade  da  empresa  de   adaptar   as  melhores 
soluções com uma ampla gama de materiais distintos, 
de acordo com as exigências de cada mercado.
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Sobre nós



Mobiliário

Caixilharia
Janelas
Portas
Sistema de fachada

Cozinhas
Roupeiros
Móveis para casa de banho
Portas interiores

Guarda-corpos em vidro
Guarda-corpos metálicos 

Guarda-corpos

Paineis Equitone
Paineis Metálicos
Paineis Fenólicos 
Sistemas de �xação

Sistema de Fachadas

Áreas de atividade
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Caixilharia

Janelas
• Sistemas certi�cados
• Vidro: de acordo com os requisitos do 
projeto

Remate
• Sistema de acordo com os 

requisitos do projeto

• Guarda-corpos em vidro
• Guarda-corpos metálicas 
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Guarda-corpos



Mobiliário

Cozinhas
• Caixote:   fabricadas  em  MDF  ou  contraplacado 
com melamina
• Frentes:   MDF  lacado,   folheado  de  madeira  ou 
outro acabamento de acordo com as necessidades 
do cliente

Móvel para lavatório
• Caixote: fabricadas  em  MDF  ou contraplacado 
com melamina
• Frentes:  MDF  lacado,  folheado de madeira ou 
outro acabamento de acordo com as necessida-
des do cliente

Armário
• Caixote: fabricadas em MDF ou contrapla-
cado com melamina
• Frentes: MDF lacado, folheado de  madeira 
ou  outro  acabamento  de  acordo  com  as 
necessidades do cliente
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Sistema de fachada

Paineis Equitone

Paineis Fenólicos

Paineis Metálicos
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Sistemas de fachadas 



Referências

A alta qualidade dos produtos Ecosupply, oferece os mais altos níveis de desempenho e 
as melhores soluções para as condições do local. 

O feedback positivo do mercado e a satisfação dos nossos clientes falam por si.   

Os produtos da Ecosupply garantem segurança em edifícios residenciais e não residen-
ciais, hotéis e outros complexos. 

Referências de relevância:

MobiliárioCaixilharia
Janelas
Portas
Sistema de fachada

Móveis para casa de banho
Armários

Paineis Fenólicos
Sistema de fachadas

Denizen Bushwick 

Mobiliário Guarda-corpos 
Guarda-corpos em vidro
Guarda-corpos metálicos

Camas
Mesa de cabeceira
Aparador
Sofa
Armários
Móveis para a casa de banho Escadas

Outros

The William Vale
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Guarda-corpos em vidro
Guarda-corpos



The Delmar

436 The Azure
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Marcy 633

Mobiliário Caixilharia
Janelas
Portas
Sistema de fachada

Cozinhas
Paineis de madeira
Móveis para casa de banho  

Guarda-corpos em vidro
Guarda-corpos metálicos

Guarda-corpos
Paineis Equitone
Sistema de Fachada

Mobiliário Caixilharia
Janelas
Portas

Móveis para casa de banho  
Espelho 

Mobiliário
Cozinhas
Móveis para casa de banho  

Outros
Resguardos de duche

Guarda-corpos em vidro
Guarda-corpos



Contactos
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Entre em contato connosco!
Responderemos com uma solução que
preenche os seus requisitos e que o vai
surpreender!

Teremos todo o gosto em apresentar lhe
uma proposta!

Telemóvel: [+351] 258 071 515

Email: comercial@ecosupply.pt



[+351] 258 071 515 http://ecosupply.pt/ comercial@ecosupply.pt

Rua da Boavista, nº102
4700-416 Sé

Braga


