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A NOSSA VISÃO

Ser uma das empresas europeias de caixilharias de alumínios e sistemas de fachadas de maior confiança, reconhecida como o parceiro preferido dos projetos mais

exigentes e das ideias mais inovadoras, onde a eficiência dos processos e a certeza dos resultados definem a excelência das relações criadas e o valor entregue ao cliente,

alinhada com as melhores práticas do mercado ao nível da produtividade, com uma permanente inovação, assumindo assim uma identidade forte, reconhecida na

competência técnica através da prestação de um serviço de excelência aos seus clientes e à comunidade.

A NOSSA MISSÃO

Criar, produzir e construir caixilharias de alumínios e sistemas de fachadas de acordo com os mais elevados padrões do mercado, a um preço competitivo.

Valorizar todos os ativos da marca em busca do máximo retorno para os parceiros, a curto e a longo prazo.

Criar valor aos acionistas com respeito pela comunidade e pelo futuro, de uma forma socialmente responsável.

Atrair, reter e motivar os melhores talentos enquadrados pela paixão da área de negócio, pelo rigor e eficiência organizativa, promovendo condições para uma

aprendizagem e progressão na carreira permanente, fomentando o bem-estar dos mesmos, através de políticas de remunerações ajustadas ás competências e

desempenho.

Ambicionamos a confiança do cliente e a criação de valor para a comunidade.

OS NOSSOS VALORES

Reconhecendo que a construção de uma identidade e cultura fortes é determinante para a concretização dos desafios a que se propõe, a Florometal compartilha com os

seus parceiros os seguintes valores:

Ambição

Coesão

Espírito de Grupo

Lealdade

Profissionalismo

Responsabilidade

Bom gosto

Coragem

Integridade

Paixão

Respeito

Rigor





Área de fabricação 2000m2

Equipa de 19 Profissionais
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