
Apresentação





Sobre nós

Sendo neste momento, uma referência no mercado 
da cerâmica, devido às tintas especificamente 
desenvolvidas para este mercado exigente, 
apresentando sempre tendências e produtos de 
alta decoração, respeitando todas as normas dos 
países que adquirem estes produtos, procurando 
colocar-nos na vanguarda da decoração.

Presente no mercado da construção cívil e 
reabilitação, com um vasto leque de produtos de 

grande qualidade, estamos particularmente 
vocacionados para quem exige o melhor 
desempenho do mesmo e para melhor servir o 
nosso mercado, complementando com produtos 
decorativos para permitir elaborar fachadas, 
paredes interiores e mobiliário, desenvolvendo 
também produtos aquosos sem filme para deck e 
madeiras.
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Serviços
Aconselhamento
técnico

A SAGOB oferece apoio técnico, disponibilizando um técnico para lhe aconselhar os 
melhores produtos e respetivas técnicas de aplicação, para que a sua obra ou pintura 
seja o vosso e nosso sucesso.



Inspiração Apresentamos mais de 15 mil cores inspiradas para proporcionar o vosso conforto e 
atualizando-as com regularidade, conforme as necessidades e exigências do merca-
do e dos clientes.

Formação para
profissionais

Disponibilizamos todo o tipo de formação necessária, desde as técnicas de pintura e 
suas aplicações, solução de problemas e aplicações de sistema ETIC s, assim como 
o apoio adequado para o lançamento de novos produtos.





Produtos

Primários

Esmaltes Aquosos

Plásticas Lisas

Tinta para Telha Cerâmica

Plásticas Texturadas

Elásticas Lisas

Elásticas Texturadas

Telas Liquidas

Repelentes para Telha Cerâmica e Pedra

Revestimento para Capotto

Proteção e Aditivos

Tinta para  Cerâmica

Proteção e Decoração de Madeiras

Esmaltes para Industria

Diluentes

Tintas Especiais

Consumíveis

Massa de Reparação



Apoio ao cliente

A SAGOB oferece apoio técnico, disponibilizando um 
técnico para lhe aconselhar os melhores produtos e 
respetivas técnicas de aplicação, para que a sua obra 
ou pintura seja o vosso e nosso sucesso.

Desta forma, o seu compromisso é fornecer produtos 
aos seus clientes, que cumpram rigorosamente com 
todos os requisitos legais e normativos, exigidos pelo 
sector.



A cuidada seleção da matéria prima e das máquinas 
adequadas para a sua transformação, que cumpram 
com as exigências do mercado, é uma preocupação 
sempre presente.

Com o objetivo de alcançar este compromisso, 
disponibiliza um serviço especial de apoio ao cliente, 
que permite de forma ajustada responder às suas 
necessidades.
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geral@sagob.pt
253 841 092
www.sagob.pt


