


INOVAMOS CONSIGO…



APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

História da Revesperfil

• A Revesperfil foi fundada em 2006, num projeto de evolução da empresa do Grupo, FG Santo. empresa
com mais de 30 anos de experiência de aplicação de pavimentos flutuantes, estores e tectos falsos em
PVC para grandes construtoras nacionais;

• Com a evolução da exigência do mercado e com o sentido de evolução, inovação e competitividade,
foi fundada a Revesperfil, iniciando a sua atividade com compra da fábrica onde ainda hoje nos
encontramos e uma linha de revestimento de perfis / corte de películas. Iniciando a produção própria de
Perfis e Rodapés bem como revestimento de tectos falsos.

• Criação da Marca própria de produtos fabricados Perclic® .

• Nesta fase a principal responsabilidade da empresa, era fornecimento de material para as obras da FG
Santo, tendo iniciado desde logo algumas parcerias de sucesso que ainda hoje permanecem, de
fornecimento de produtos, nomeadamente com a Listor SA e Amorim Revestimentos.



APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

História da Revesperfil

• Em 2007, a Revesperfil apostou na diversificação dos seus produtos, tendo iniciado a produção de tectos
em PVC e a comercialização de rodapés, pretendendo-se encontrar e vir a oferecer soluções globais que
correspondessem às expectativas do mercado e necessidades específicas dos seus clientes, em
particular.

• Em 2008, a empresa voltou a investir em novos equipamentos para o fabrico de rodapés, bem como para
o embalamento de todos os seus produtos.

• A Revesperfil, reforçou os seus quadros com 2 comerciais como uma vasta experiência na área de
revenda de pavimentos flutuantes, iniciando neste fase, de uma forma mais intensa a revenda de
pavimentos flutuantes, nomeadamente da marca Quick Step e Wicanders, entre outras, bem como os
produtos fabricados.



APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

História da Revesperfil

• Em 2011, a Revesperfil, comprou uma unidade fabril com 4500m2, sita em Burinhosa, Pataias e adquiriu
uma linha de extrusão de PVC, iniciando de forma autónoma a produção de tecto falso em PVC,
rodapés e perfis.

• Em 2014, devido ao período de crise que se instalou na construção, a Revesperfil sofreu uma restruturação
interna de redução de custos, tendo vendido nesse ano a Unidade Fabril da Burinhosa, e voltando a
instalar-se na sede da empresa em Ribeira de Baixo-Porto de Mós.

• Em 2015, com intuito de modernização e expansão do negócio, foram adquiridas mais 2 linhas de
extrusão de PVC, por forma a aumentar a capacidade de produção interna de produtos em PVC.



APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

História da Revesperfil

• Em 2016, a Revesperfil, reforçou a aposta na revenda de pavimentos flutuantes, com uma aposta de
sucesso na parceria com Kronoswiss.

• Em 2017, a Revesperfil, foi pioneira no fabrico de Rodapé de Cozinha em PVC, destacando-se como a
única empresa em Portugal a fabricar rodapé de cozinha.

• Lideres destacados em Portugal no fabrico de rodapés e perfis da Marca Perclic®.

• Neste ano, foram iniciadas as obras de ampliação da nova fábrica, aumentando a capacidade de
produção de produtos de marca própria Perclic® e armazenamento de stock para distribuição a grande
escala, nomeadamente pavimentos flutuantes Kronoswiss.



APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

História da Revesperfil

• Em 2018, a Revesperfil, com o aumento das exigências do mercado e o aumento do volume de vendas,
sofreu uma restruturação administrativa, com a entrada dos dois sócios na empresa, nomeadamente
para assumirem a Direção Financeira e a Direção Comercial e Marketing.

• Lançamento da marca própria de distribuição de pavimento compósito SPC Hidroclic Floors ®

• Exclusividade na representação em Portugal da Marca Helvetic Floors® da Kronoswiss

• Lideres destacados em Portugal na distribuição de Pavimento Flutuante da Kronoswiss

• Lideres destacados no fabrico em Portugal de Rodapés e Perfis Perclic ®



APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

História da Revesperfil

• Em 2019, a Revesperfil, continua líder no mercado de fabricação de rodapés e perfis, bem como na
venda de pavimentos flutuantes, assumindo se como uma empresa de Referência Nacional.

• Com o aumento da penetração e cobertura do mercado e por forma a aumentar a oferta de produtos,
a Reverperfil tem criado parcerias de representação exclusiva de novos produtos:

• Exclusividade na representação em Portugal da Marca Woodplastic® Decks Compósitos, Revestimentos
de Fachada e Cercas em WPC.

• Exclusividade na representação em Portugal da Marca Ô-Mur® Revestimento de Paredes.

• Lançamento da marca própria de distribuição de Deck Compósito REVDEK ®



SOBRE NÓS

Administração:
Temos o privilégio de ter na nossa carteira de clientes, as

melhores e maiores empresas nesta área de negócio. Só

assim é possível evoluir cada dia de forma mais favorável

para atingir os objetivos propostos e satisfazer o grau de

exigência dos nossos clientes.

A nossa forma de atuar, assenta na inovação empresarial

com o desenvolvimento constante de novas linhas de

produtos, tendo como base o princípio de qualidade

superior e design, na sua atividade sem deixar de parte as

preocupações ambientais e sobretudo a satisfação dos

nossos clientes

Possuímos a competência, a flexibilidade e o compromisso

para ir ao encontro das expectativas e especificidades dos

nossos clientes e por isso, o nosso sucesso mede-se pelo

sucesso dos projetos em que nos envolvemos.

A Revesperfil, pretende continuar a corresponder

positivamente às expectativas dos clientes, melhorando

sempre a qualidade dos seus produtos.

Qualquer dúvida que possa surgir, estamos ao vosso inteiro

dispor para qualquer esclarecimento.

Obrigado



SOBRE NÓS
Resultados:
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SOBRE NÓS
Números:

+ de 500.000,00 m2 de Pavimento Flutuante
(ano de 2019 perspetivamos cerca de 200.000,00m2)

+ de 2 Milhões de ml de Perfis produzidos
(ano de 2019 perspetivamos cerca de 220.000,00ml)

+ de 3,5 Milhões de ml de Rodapés produzidos
(ano de 2019 perspetivamos cerca de 400.000,00ml)

+ de 2,5 Milhões de ml de Tectos produzidos
(ano de 2019 perspetivamos cerca de 300.000,00ml)

+ de 10.000,00 ml de DECK
(ano de 2019 perspetivamos cerca de 1.000,00ml)



SOBRE NÓS

Os nossos serviços:

• Produção e Comercialização de perfis para pavimentos (em PVC e Alumínio);

• Produção e Comercialização de tectos/lambrins em PVC;

• Produção e Comercialização de perfis de revestimento em PVC;

• Produção e Comercialização de rodapés para pavimentos e cozinhas em (MDF, Contraplacado, Pinho e PVC);

• Comercialização de pavimentos flutuantes e acessórios;

• Comercialização de revestimentos de paredes e acessórios;

• Comercialização por grosso de decks compósitos;

• Serviços de revestimentos de perfis.



OS NOSSOS PRODUTOS

Somos Fabricantes:

• Perfis  para pavimentos flutuantes em Alumínio e PVC;

• Rodapés em MDF, CDF, Pinho e PVC;

• Rodapés de Cozinha

• Tectos Falsos em PVC

• Revestimentos em PVC / Lambrim

https://www.revesperfil.pt/wp-content/uploads/2019/08/Catalogo-CORRIGIDO_compressed.pdf


OS NOSSOS PRODUTOS

Somos Distribuidores:

PAVIMENTO FLUTUANTE VINÍLICO COMPÓSITO SPC

https://www.revesperfil.pt/wp-content/uploads/2019/09/HIDROCLIC-bookr2.pdf


OS NOSSOS PRODUTOS

Somos Distribuidores:

PAVIMENTOS FLUTUANTES

https://www.revesperfil.pt/wp-content/uploads/2019/02/SWISS-FLOORS_2019-1-versao-web.pdf
https://www.revesperfil.pt/wp-content/uploads/2019/02/GRAND-SELECTION_2019_versao-leve-web-3.pdf
https://www.revesperfil.pt/wp-content/uploads/2018/09/2018_Catalogo-HELVETIC_FLOORS.pdf


OS NOSSOS PRODUTOS

Somos Distribuidores:

REVESTIMENTO ACÚSTICO DE PAREDES E TECTOS

https://www.revesperfil.pt/wp-content/uploads/2019/09/SWISS-CLIC-PANEL_Broschuere-A4_2018_V5_low.pdf


OS NOSSOS PRODUTOS

Somos Distribuidores:

REVESTIMENTO DE PAREDES

https://www.revesperfil.pt/wp-content/uploads/2019/07/Cat%c3%a1logo-%c3%94-MUR-Decora%c3%a7%c3%a3ov2_compressed.pdf


OS NOSSOS PRODUTOS

Somos Distribuidores:

DECKS COMPÓSITOS, REVESTIMENTOS DE 

FACHADA E CERCAS EM WPC

https://www.revesperfil.pt/wp-content/uploads/2019/02/catalogo-woodplastic-book-pt.pdf


OS NOSSOS PRODUTOS

Somos Distribuidores:

DECKS COMPÓSITOS, REVESTIMENTOS DE FACHADA

https://www.revesperfil.pt/produto/revdek-deck-composito/

