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who we are

quem somos

A GRUPNOR® é uma empresa portuguesa que, desde 1979, instala
elevadores, grandes e pequenos monta cargas, plataformas
elevatórias, escadas e tapetes rolantes e outros meios de transporte
vertical em todo território nacional e estrangeiro.
Na sua fábrica, com uma área de 4.500 m2, utilizando a mais
moderna tecnologia concebe e desenvolve equipamentos
de alta qualidade "MADE IN PORTUGAL" que resultam do
empenho dos seus profissionais e da experiência acumulada
em décadas de existência.
Conta com mais de 5000 instalações em Portugal e no
estrangeiro (Angola, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Reino
Unido, Irlanda, Rússia, etc.).
A empresa oferece ao mercado soluções seguras e inovadoras
suportadas na excelência da sua engenharia e no rigoroso
cumprimento das normas europeias. Desde 1999 que o seu
sistema de qualidade é reconhecido e certificado no âmbito da
norma EN NP ISO 9001 e na diretiva Europeia 95/16/CE que lhe
concede a marcação CE nos equipamentos que produz.
A GRUPNOR® é uma empresa reconhecida no mercado pela
qualidade dos seus produtos e serviços, bem como pelo
desenvolvimento de equipamentos especiais produzidos
segundo as necessidades dos seus clientes.
Além de projetar, fabricar e instalar os seus produtos garante a
assistência técnica em qualquer ponto do território nacional 24
horas por dia e 365 dias por ano.
Está presente em Angola e Cabo Verde com empresas participadas que
asseguram a instalação e assistência técnica dos seus equipamentos.

GRUPNOR® is a Portuguese company that, since 1979, assembles elevators,
cargo lifts, dumbwaiters, escalators, passenger conveyors and others means of
vertical transportation in Portugal and abroad.
GRUPNOR® manufacturing facilities, with over 4.500 m2, are equipped with the
most advanced technology allowing GRUPNOR® to develop and manufacture high
quality equipments "MADE IN PORTUGAL" that are the result of its professionals
commitment and accumulated experience of decades of existence.
GRUPNOR® have assembled more than 5.000 equipments in Portugal and
abroad ( Angola, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, U.K., Ireland, Russia, etc.).
GRUPNOR® offers the market safe and innovative solutions, supported on an
excellent engineering team and respecting all the European norms. The quality
system is certified since 1999 according to EN NP ISO 9001 and the European
directive 95/16/CE allowing the CE marking.
GRUPNOR® is a company recognized in the market by the quality of products
and services, as well as the engineering capacity of our team to adapt products
to the needs/wishes of our customers.
Beyond developing, innovating, designing, manufacturing and assembling our
own products, we assure the maintenance service in any point of Portugal 24
hours per day, 365 days per year.
GRUPNOR® is present nowadays in Angola and Cabo Verde with subsidiaries
companies that assure installation and maintenance in these countries.
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Vila do Conde

where we are

onde estamos

Morada da Sede e Unidade Fabril:
Zona Industrial da Varziela - Rua C
4480-736 Vila do Conde
Coordenadas GPS
lat: 41°19'51.3"N
lon: 8°43'04.1"W

Coimbra

Morada da Filial de Coimbra:
Urb. da Quinta da Boavista, Lote 2 - Loja R/C
3030-075 Coimbra
Morada da Filial do Sul com extensão ao Algarve:
R. Oeiras Piaui, 11A
2780-285 Oeiras

Lisboa

Postos de Assistência Técnica:
Viana do Castelo
Viseu
Guarda
Algarve
GRUPNOR® no estrangeiro:
Em Angola com a empresa
GRUPNOR Elevadores de Angola, Lda
Em Cabo Verde com a empresa
GRUPNOR Elevadores de Cabo Verde, Lda

Algarve

GRUPNOR® garante a cobertura do território nacional
assegurando um contacto estreito com os nossos clientes.

design and development

projeto e desenvolvimento
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4

O departamento de projeto e desenvolvimento garante a
qualidade e fiabilidade dos produtos GRUPNOR®, oferecendo
ao mercado soluções seguras e inovadoras suportadas na
excelência da sua engenharia e no rigoroso cumprimento das
normas europeias.
A department of design and development ensures the quality and reliability
of GRUPNOR® products, offering the market safe and innovative solutions
supported by excellence in its engineering and in strict compliance with
European standards.
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A fábrica, estrategicamente situada a 15 minutos do aeroporto do Porto
e do porto marítimo de Leixões, utilizando a mais moderna tecnologia,
concebe e desenvolve equipamentos de alta qualidade “MADE IN
PORTUGAL” que resultam do empenho dos seus profissionais e da
experiência acumulada em décadas de existência.
GRUPNOR® manufacturing facilities strategically located 15 minutes from
Porto airport and from Leixões seaport are equipped with the most advanced
technology allowing GRUPNOR® to develop and manufacture high quality
equipments “MADE IN PORTUGAL”, that are the result of its professionals

fabrico

manufacturing

commitment and accumulated experience of decades of existence.
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Os ascensores GRUPNOR® apresentam elevada qualidade
proporcionando aos seus passageiros uma viagem segura e
confortável num ambiente elegante.
Adequamos os nossos ascensores ao espaço onde se movem.
The GRUPNOR® lifts have a high quality standard providing its passengers a
safe and comfortable trip in an elegant setting.

lifts

ascensores

We adapt our equipments to the surrondings.
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Design e Qualidade
Design and Quality
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Os ascensores residenciais são equipamentos destinados
essencialmente a promover a acessibilidade em habitações já
existentes.
De fácil instalação, baixo consumo e velocidade reduzida.
Homelifts are equipments intended mainly to promote vertical accessibility in
existing houses.

homelifts

ascensores residenciais

Easy installation, low power consumption and low speed.
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Homelift
É um ascensor especial com um consumo
de energia muito reduzido.
Is a special lift with low consumption of energy.
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As escadas e os tapetes rolantes são equipamentos de transporte
adequados a locais de trafego intenso como, por exemplo, centros
comerciais, estações de metro, aeroportos, etc.

escalators and moving walkways

escadas e tapetes rolantes

Escalators and moving walks are transport equipments suitable for heavy traffic
locations such as, shopping centers, metro stations, airports, etc.

stairlifts and lift platforms

GRUPNOR

cadeiras e plataformas de escadas
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A GRUPNOR® coloca ao seu dispor soluções de transporte
modernas ,seguras e confortáveis para aplicação em escadas
ou desníveis acentuados.
GRUPNOR® offers modern, safe and comfortable transport solutions for stairs or
to overcome different height situations.
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Pequenos monta cargas de elevada qualidade apropriados a
equipar restaurante, hotéis, escritórios, hospitais e outros edifícios.
High quality dumbwaiters suitable for restaurants, hotels, offices, hospitals and

dumbwaiters

pequenos monta cargas

others buildings.
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Para os sectores da indústria, comercio e distribuição desenvolvemos
plataformas de carga a partir de 500Kg.
Estas plataformas de carga GRUPNOR® destinam-se exclusivamente
ao transporte de carga.
For the sectors of industry, commerce and distribution we have developed cargo
platforms from 500Kg.

cargo lifts

plataformas de carga

These GRUPNOR® platforms equipments are intended exclusively to cargo transport.
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Quer em ambientes exteriores ou interiores a GRUPNOR®
estuda a melhor solução quando o local onde pretende instalar
o elevador, o ascensor residencial ou monta cargas não possui
caixa para o efeito. Temos estruturas metálicas adequadas
para o efeito.
Wether it`s inside or outside environments, when the place doesn`t have a
proper shaft to install the lift, home lift or dumbwaiter, GRUPNOR® studies the

lift structures

estruturas

best solution for you. We provide appropriate metal structures for the purpose.
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Uma organização dinâmica, constituída por profissionais
experientes, boa capacidade logística e eficientes meios de
comunicação. Em qualquer ponto do país os meios técnicos e
humanos adequados asseguram em tempo útil a assistência na
hora certa.
A dynamic organization with experienced professionals, good logistics and
efficient communications. Anywhere in the country, the technical and human

maintenance and services

manutenção e serviços

resources ensure support and assistance at the right time.
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Desde 1996 que atravessámos fronteiras, dando início ao
processo de exportação.
Em Angola e, posteriormente, nos mercados do Brasil, Cabo
Verde, Moçambique, Irlanda, Reino Unido e Rússia, existem
elevadores GRUPNOR® a servir, diariamente, milhares de utentes.
Em Angola e em Cabo Verde estamos presentes com empresas
autónomas, onde asseguramos o serviço de assistência técnica
e a comercialização de novos aparelhos.
Estamos preparados e abertos a novos desafios.
Since we cross our borders in 1996, we began our export process.
In Angola and later in the markets of Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Ireland,

internationalization

internacionalização

United Kingdom and Russia, the GRUPNOR® lifts serve every day, thousands
of passengers.
In Angola and Cabo Verde we are present with subsidiaries companies, which
ensure the maintenance and selling of new lifts.
We are ready and open to new challenges.

Conheça a GRUPNOR® no MUNDO!
Desde 1996 que atravessámos fronteiras!

PORTUGAL
NORTE – SEDE E FÁBRICA
Urb. Industrial de Árvore
Rua C - Lugar da Varziela
4480-621 Vila do Conde
T.: +351 252 615 279
F.: +351 252 615 605
E-mail: geral@grupnor.pt
CENTRO
Urb. da Quinta da Boavista, Lote 2 - Loja R/C
3030-075 Coimbra
T.: +351 239 701 629
F.: +351 239 704 736
E-mail: geral@grupnor.pt

think quality... buy
GRUPNOR

SUL
R. Oeiras Piaui, 11A
2780-285 Oeiras
T.: +351 213 544 857
F.: +351 213 544 856
E-mail: geral@grupnor.pt
ANGOLA
R. Rainha Ginga, 187 – Piso intermédio
Luanda – República de Angola
T.: +244 924 851 147
comercial@grupnorangola.com
CABO VERDE
Apartado 369A
Cidade da Praia – Cabo Verde
T.: +238 939 69 29
comercial@grupnorcaboverde.com

www.grupnor.pt

elevators engineering

