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Soluções de ventilação
e serviços de metalomecânica
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.Chile
.Marrocos
.Argélia

.UEA
.Ghana
.Haiti

.Angola
.Brasil
.Moçambique
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.Portugal
.Espanha
.França
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DE REFERÊNCIA

SOBRE
NÓS

“A produzir bom
ambiente desde 1969...
A Sitape foi fundada em 1969, tendo vindo a aperfeiçoar-se ao
longo dos anos no fornecimento de soluções à medida de cada
empresa. A empresa está especializada, na sua área de actividade
ambiental, no desenvolvimento de soluções de controlo da poluição atmosférica. Parcerias estabelecidas pela Sitape, permitem
alargar a sua oferta, valorizando e enriquecendo a experiência
adquirida ao longo de 4 décadas, bem como os seus recursos humanos e materiais. Actualmente somos uma empresa com experiência comprovada e com inúmeras instalações de tratamentos
de emissões gasosas industriais. A empresa possui instalações de
produção próprias em Portugal, garantindo acompanhamento do
cliente ao longo de todo o processo de resolução dos seus problemas ambientais e consequente aumento de produtividade.
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GRUPO
A SITAPE integra o Grupo Vicaima, constituído sob a Holding VIC
SGPS, S.A., que forma um conjunto de empresas forte e coeso, dedicado, na sua grande maioria, à transformação e distribuição de
madeira e seus derivados, com significativas sinergias entre elas e
vantagens de rentabilidade e competitividade.

Grupo vicaima.

O QUE
FAZEMOS
“Especialista na Ventilação,
Filtração e Tratamento do Ar,
Fumos e Gases...”
COMBINAÇÃO DE EFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A SITAPE, tem vindo a desenvolver ao longo de décadas, soluções à medida de cada cliente para resolver problemas de poluição industrial. Usamos a nossa experiência para melhorar as condições dos nossos clientes:
aumentar a eficiência de seus processos, melhorar as condições de trabalho dos seus empregados e ajudá-los em sua responsabilidade ambiental.
Para alcançar seus objetivos as nossas ações são guiadas pelos seguintes
princípios: Os requisitos de qualidade e que as expectativas dos clientes
tem que estar sempre presentes em cada obra. Comprometimento com
uma politica de melhoria contínua em todas as fases dos processos.
As aplicações de ventilação, despoeiramento, e filtração oferecidos pela
SITAPE, melhoram significativamente a eficiência dos processos, tempo
de fabricação, qualidade do produto, a longevidade dos equipamentos e
reduzem os períodos de manutenção.
Eliminar as poeiras, resíduos, aparas de madeira, excesso de calor, vapor ou odores nas oficinas, instalações industriais, etc. Permite proteger a
saúde, conforto e produtividade no trabalho.
A Sitape faz:
Estudos, projetos, desenvolvimento, implementação, formação e manutenção das suas instalações, garante a conformidade com as normas para
maior segurança, projeta soluções com desempenho superior de acordo
com legislação.
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O NOSSO
KNOW-HOW:
.Projeto engenharia
.Transporte pneumáticos
.Aspiração industrial
.Ventilação
.Estruturas Metálicas
.Insonorização
.Sistemas ATEX
Serviços:
.Soldadura
.Tornaria
.Automatismos:
. Elétrica
. Pneumática
. Hidráulica
.Tratamento anticorrosivo
.Tratamento de superfícies:
. Decapagem
. Pintura
. Corte CNC
. Quinagem
. Soluções

PRINCIPAIS
PRODUTOS

A SITAPE, desenvolve e produz unidades filtrantes, componentes
e sistemas para equipamentos de purificação do ar desde 1985,
dedicando-se à aspiração, limpeza e separação do ar. A empresa projeta de acordo com o sistema de gestão ambiental UNI EN
ISO 14001:2004 e do sistema de gestão da qualidade UNI EN ISO
9001:2008. Os produtos encontram aplicação nas áreas de corte
térmico, pintura, alimentar, farmacêutica, nuclear, mineração,
mecânica, madeira, reciclagem, etc.
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As principais categorias de produtos realizados pela SITAPE são os
seguintes: sistemas de aspiração para máquinas de corte térmico, equipamentos para aspiração de fumo de soldadura, filtros de
mangas, filtros de cartucho, filtros de névoa oleosa, filtros de via
húmida, absorventes de carvão ativado, subestações de filtragem,
silos de armazenagem, mesas aspiradas, extratores, válvulas rotativas, caixas com isolamento acústico, cabines de pintura a seco,
tubagens e componentes.

Serviços e
Manutenção
. Consultadoria
. Projeto CAD 2D/3D
. Adequação a legislação
. Preventiva
. Curativa

PRODUTOS
. Filtros de mangas
. Filtros de cartuchos
. Filtros para névoa de óleo
. Scrubber/Filtros via húmida
. Filtros de carvão ativado
. Ciclones
. Silos
. Mesas de corte aspiradas
. Extratores, válvulas rotativas
e sem-fim
. Cabines de insonorização
. Cabines de pintura
. Silenciadores
. Tubagem

SOLUÇÕES
À MEDIDA

Com um passado rico no desenvolvimento de máquinas, equipamentos e soluções concebidas na exata medida das necessidades
de cada cliente.
Investimos na nossa capacidade de projeto e aposta contínua na
inovação dos produtos e processos.
Integramos soluções mecânicas, hidráulicas, pneumáticas e elétricas/electrónicas na concepção de soluções que permitem a obtenção de aumentos substanciais dos níveis de produção.
A qualidade e fiabilidade dos produtos Sitape são garantidas pela
experiência do corpo técnico e pelo contínuo controlo de qualidade.
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Experiência, inovação, disponibilidade são as palavras-chave que
nos permitem apostar numa contínua relação de parceria com os
nossos clientes.

DESENVOLVEMOS
APLICAÇÕES PARA
AS INDÚSTRIAS:
. MADEIRAS
. CORTIÇA
. CERÂMICA
. FUNDIÇÃO
. QUÍMICA
. AUTOMÓVEL
. ALIMENTAR
. METALOMECÂNICA
. CALÇADO

OBRAS DE
REFERÊNCIA
O SITAPE é uma empresa especializada em construção metálica.
Conta com um portfólio de obras e clientes de reconhecida
notoriedade no mercado nacional e estrangeiro. A SITAPE oferece
soluções desde a concepção, projecto, fabrico e montagem final.
Ao longo do tempo fomos capazes de gerar ideias inovadoras
capazes de gerar valor para o mercado.
Apostamos na inovação que é um factor crítico de competitividade,
que promove diferenciação num mercado cada vez mais
exigente. Acreditamos que em conjunto, conseguimos melhorar
o desempenho da nossa organização graças a um envolvimento
de todos.
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RTE • AMAL • EIP • S.Caetano • Amorim Revestimentos • Futrimetal
Perfiltubo • Tesco • Samivel • Menaval • Fammsa • Colgate • Eumel •
WEG • Mabasil • Pinto Pais • Ribalde • Someb • CN Pêlo • Uchiyama
Peixinhos • Galega Metalizados • Lisnave • Fundição Penedo da Beira
• Draco • Equimarmore • Cerealis • A.Silva Matos • Ifec Montago
Projecta • Soldex • Pousamil • Martifer • Firmago Cotesi • Acail •
DST • Felino • Gestamp • Solintellisys • Oerlikon Lorcol • Pavigrés
• Horainox • Host •F.Ramada • Irmãos Cavaco Cemopol • Frezite •
Destam • Metaloviana • O Setenta • Interescape Promecel • Sitel
Prohs • Vitaliano Costa • Tecnoventil Sodestil • Perfiltubo • Metauto •
• Leica • Irmãos Valente • Monilisa • Petibol J.J.M.Esperança • Sermec
• Ripalmad • Air Liquide • Decove Cobermetal • ESAB • Fábrica Visão •
Flama • Jomar • Lusobucket Met. Arvorense • Ohlmann • Quimialmel
• Seveme • RAR • NoxFap Vismec • UMM • Serman • Rauschert •
IST • Metalomarão • EVA Finsa • JBMC • Ernesto Grilo • ColorJeans
• EMEF • Vicometal Solzaima • SaintGobin • Machado e Silveira •
Imenaset • Ferpinta Apolo Cerâmicas • Cruzinox • Arestalfer • Inegi
• Madeiporto • Sidmor • Thyssen • Repsol • Metalsintra • InoxAve •
Efacec • Cabopol • Ferragens Pinhão • Vicaima • Silampos • Tintas
Neuce • Renault Cacia • Normetal • Laminar • Cancé • Exide-Tudor •
Corticeira Amorim • Maismetal • Timac • Valinox • Continental Teves •
Exbanho • Iberfer • Maronagrés • Ciclofapril • Tegopi • Coniex •Metal
Azóia • Continental Mabor • MPG • Tonera • Caravela • Metoxid •
Cimertex • Somebe • Costa e Rego • Soporcel • Certisata.

NOTAS:

Obrigado.

SITAPE, SA
Burgães - S. Pedro de Castelões
Apartado 25
3730-901 Vale de Cambra
T. +351 256 423 611
F. +351 256 423 659
sitape@sitape.pt
www.sitape.pt

