
PRODUTOS 

EM INOX

ASA  METALS



BOBINES
& BANDAS

AÇO INOX

BOBINES e BANDAS em inox em várias ligas e qualidades 

sendo as mais comuns AISI 304, 316, 321, 420, 430, 441 e 

444. 

Espessuras a partir dos 0,3mm até aos 20mm e larguras 

desde os 15mm até aos 2000mm. 

Vários acabamentos disponíveis, dos quais: 

2B (laminado a frio) 

BA (polido) 

Esmerilado/Satinado (vários grãos de esmerilamento) 

LQ (laminado a quente). 



CHAPAS LISAS
COM E SEM PELICULA PVC

AÇO INOX

CHAPAS Lisas em vários formatos sendo os standard 2000x1000mm 2500x1250mm e 

3000x1500mm no entanto há possibilidade de fornecer chapa praticamente em qualquer 

medida dentro dos limites máximos de 8000mm (comprimento) e 2000mm (largura). 

Chapas disponíveis em várias ligas e qualidades, á semelhança das bobines e bandas. 

Disponíveis com acabamento 2B (laminado a frio), BA (polido), Esmerilado/Satinado (vários 

grãos de esmerilamento) e LQ (laminado a quente) com opção de revestimento com PVC 

normal ou próprio para posterior corte/transformação a Laser.  



CHAPA DECORATIVA
& ANTIDERRAPANTE

AÇO INOX

Chapas decorativas lisas ou com relevo com vários padrões e tonalidades. 

Possibilidade de fornecimento em inox AISI 304 e AISI 316 em formatos 

standard 2000x1000 / 2500x1250 ou 3000x1500 com espessuras desde 

os 0,6mm até aos 3.0mm. 

Contacte-nos para obter o seu catálogo com todas as possibilidades de 

padrões e cores disponíveis. 

Chapas antiderrapantes em aço inox com vários padrões de relevo. 

Possibilidade de fornecimento em inox AISI 304 e AISI 316 nos formatos 

2000x1000 / 2500x1250 e  3000x1500. 

Espessuras desde 1,5mm + relevo até 6,0mm + relevo.



TUBOS
REDONDOS / QUADRADOS / RECTANGULARES

AÇO INOX

Tubos em aço inox AISI 304 e AISI 316 para os mais variados sectores de actividade, como por exemplo a industria 

alimentar, petro-quimica, construção e decoração, etc. 

Tubos com soldadura TIG/LASER ou HF (alta frequência) 

Tubos sem soldadura (tubo mecânico) 

Tubos redondos, quadrados e rectangulares 

Acabamentos normal (2B), Esmerilado/Satinado e BA (polido) 



PERFIS MACIÇOS

VARÕES / BARRAS / CANTONEIRAS / "T" / "U"

AÇO INOX

Varões em aço inox redondos, quadrados e sextavados em AISI 303, AISI 

304, AISI 316 e AISI 420 e AISI 430. 

Desde 3mm até 200mm em comprimentos de 3mt e/ou 4mt

Barras em aço inox em AISI 304 e AISI 316. 

Desde 15x3mm até 150x15mm em comprimentos de 6mt. 

Acabamentos LQ (laminado a quente), Esmerilado/Satinado ou BA (polido)

Cantoneiras (perfil "L") em aço inox em AISI 304 e AISI 316. 

Desde 20x20x3mm até 120x120x12mm em comprimentos de 6mt. 

Acabamentos LQ (laminado a quente), Esmerilado/Satinado ou BA (polido)

Perfis "T" e "U" em aço inox em AISI 304 e AISI 316 com várias medidas e 

acabamentos (sob-consulta).



ACESSÓRIOS
GRADEAMENTOS & CORRIMÃOS

AÇO INOX

Vários acessórios para gradeamentos e corrimãos em aço inox AISI 304 e 

AISI 316 com acabamentos Esmerilado/Satinado ou BA (polidos) como por 

exemplo: 

 - Pinças para vidro; 

 - Pateres; 

 - Tampas e bases; 

 - Suportes fixos ou giratórios; 

 - Curvas; 

 - Tês; 

etc etc etc... 



CHAPAS PERFURADAS
REDES & MALHAS DE AÇO INOX

AÇO INOX

Chapas perfuradas em aço inox AISI 304 e AISI 316. 

Formatos 2000x1000 / 2500x1250 e 3000x1500mm 

Espessuras desde 0,8mm até 6,0mm e furos redondos ou quadrados com várias medidas

Rede e Malha em aço inox AISI 304 e AISI 316. 

Várias medidas de malha/rede, em rolo completo ou cortado parcialmente (sob-consulta) 



CHAPAS LISAS
& ANTIDERRAPANTES

ALUMINIO

Chapas alumínio lisas fornecidas em várias ligas 

(sob-consulta) e em medidas standard, 2000x1000 / 

2500x1250 e 3000x1500. 

Espessuras desde 1.0mm até 10mm.

Chapas alumínio antiderrapantes fornecidas em várias 

ligas (sob-consulta) e em medidas standard, 2000x1000 / 

2500x1250 e 3000x1500. 

Espessuras desde 2.0mm + relevo até 10mm + relevo.



BOBINES & CHAPAS
LISO & LACADO

GALVANIZADO

Bobines e chapas em galvanizado liso e/ou lacado. 

Espessuras desde 0,5mm até 3.0mm. 

Bobines em larguras desde 750mm até 1500mm e 

peso mínimo de 500kg. 

Chapas em formatos 2000x1000 / 2500x1250 ou 

3000x1500mm. 

Vários RAL disponíveis (sob-consulta).



ACESSORIOS
& CONSUMIVEIS

CONSUMIVEIS

Através da parceria com a empresa do grupo, 

ODOUROFER, disponibilizamos aos nossos clientes 

uma vasta gama de consumíveis químicos e industriais 

bem como equipamentos de protecção como por 

exemplo: 

 - Discos de corte inox; 

 - Lamelas; 

 - Silicones, cola e veda, tintas spray, pastas lava-mãos, 

etc; 

 - Luvas (vários tipos); 

 - Calçado de protecção; 

 - Máscaras de protecção; 

e muitos outros...


