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A Gesticer SA – Industrial Technologies, está sedeada no
centro de Portugal e tem como core business a importação, exportação, comercialização, concepção e fabrico de
equipamentos e soluções inovadoras para a indústria e
serviços. Fornece também, assistência técnica e manutenção de forma permanente, a todos os equipamentos que
produz e representa.
O acompanhamento e a garantia do bom funcionamento
dos seus produtos na fase pós-venda, resultam do seu
compromisso em promover relações sólidas, de benefício
comum para clientes, fornecedores e colaboradores.

ÁREAS DE ACTUAÇÃO
A definição da estrutura da Gesticer SA resulta do compromisso permanente com as necessidades do cliente.
Desenvolvemos uma estrutura ágil e diferenciada, constituída por vários sectores de actividade: Cerâmica, Logística,
Packaging e Produtos e Soluções Industriais. Quatro áreas
que definem a nossa génese, a disponibilidade e o compromisso inovador com o mercado.

A preocupação com o bem-estar geral reflecte-se, na sua atitude face à inovação: pois procura constantemente, a solução
mais eficaz e mais ecológica para cada desafio tecnológico.
Como parceiro de excelência, a Gesticer SA, pretende proporcionar aos seus clientes, os melhores produtos e soluções de forma a oferecer maior valor acrescentado.

Packaging
Soluções integradas para os processos de
embalagem, fim de linha e sistemas de veículos
automáticos, respondendo a todas as exigências
de embalagem, manuseamento e paletização.

VISÃO

MISSÃO

A satisfação e a dedicação de todos os colaboradores são
garantia de qualidade ao serviço dos nossos clientes. Fomentamos o desenvolvimento das competências de cada
um em benefício de todos.

Olhar em frente, não desistir e com dedicação, tenacidade e
entusiasmo no trabalho, propor ao mercado soluções sempre inovativas, vencedoras e que representem um óptimo
investimento.

VALORES

A nossa motivação e forte know-how na construção de soluções personalizadas, permite-nos contribuir para o bom
desempenho dos nossos clientes. Apresentamos produtos
e serviços de qualidade, com retorno comprovado.

Regemo-nos por um grande compromisso orientador:
somos determinados e defendemos activamente a ética
empresarial, tendo sempre presente, políticas de criação
de valor economicamente sustentáveis, prevenindo activamente os impactos negativos na saúde, segurança e meio
ambiente.
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A exigência dos nossos clientes compromete-nos com a
competência, inovação e resultados.

Produtos e Soluções
Industriais
Comercialização e concepção de soluções para
a indústria e serviços. Manutenção industrial e
acessórios.

Logística
Sistemas de armazenagem automática, com
gestão de fluxos logísticos de produção, gestão
de stocks, sistema de picking e distribuição de
produtos. Soluções de armazenagem vertical
automatizadas.

Cerâmica
Soluções tecnologicamente avançadas de
decoração, stockagem, escolha, embalagem,
paletização e movimentação. Sistemas de
controlo de qualidade, corte e rectificação.
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Packaging
Vasta gama de soluções para o final de linha e embalagem. Máquinas para a paletização e gestão de movimentação interna.
• Soluções integradas para o final de linha;
• Sistemas de embalagem, manipulação e
paletização;
• Integração de processos de Controlo Visual e
Movimentação;
• Equipamento standard. Estudo e desenvolvimento
de produtos à medida de cada sector específico,
como a indústria alimentar, farmacêutica,
biomédica, cosmética, entre outras.
Disponibilizamos equipamentos e projectos completos
para a gestão de grandes fluxos, contribuindo largamente
para a optimização dos sistemas produtivos e distributivos. Desenvolvemos soluções à medida de cada sector com
especificidades particulares.

AGV e LGV
Os AGV (automatic guide vehicle), e os LGV (laser guide vehicle), são veículos eléctricos automáticos, desenhados para
transporte de cargas em unidades industriais, garantindo
extrema versatilidade, eficiência e fiabilidade, com baixos
custos de gestão e manutenção. Os módulos de transporte
são conduzidos automaticamente através de um sistema
guia laser, o que garante pontualidade, sincronização e segurança. Os AGV estão configurados para tomar decisões
de forma autónoma, sem intervenção humana, de acordo
com o movimento, as paragens, velocidade e percurso definidos. Em suma, eficiência elevada ao extremo.
• Segurança e pontualidade nos processos;
• Anula necessidade de operadores;
• Fácil reconfiguração de layout;
• Funcionamento intensivo;
• De uso interior, exterior ou misto;
• Compatível com outras automatizações;
• Possibilidade de construção em inox.

Logística
Sistemas de armazenagem automática, com gestão de fluxos logísticos de produção, gestão de stocks, sistema de
picking e distribuição de produtos. Soluções de armazenagem vertical automatizadas.
MODULA
O Modula da System é um sistema de armazenagem vertical automático, que permite reduzir a área de ocupação
horizontal, optimizando simultaneamente a gestão de produtos em diversas realidades empresariais.
Revela-se perfeito para solucionar os problemas recorrentes da falta de espaço e gerar economia de tempo na gestão de stocks.
• Conversão de espaço de armazenagem de 400m2 para
12m2;
• Melhor ergonomia no local de trabalho;
• Alta velocidade de recolha e processamento de produtos;
• Redução nos tempos de espera e entrega de produtos;
• Redução significativa de erros de expedição;
• Aumento de produtividade e segurança;
• Redução substancial nos custos de armazenagem;
• Permite ter de forma rápida e simples um inventário
permanente do stock.
Existem diferentes modelos e configurações, para responder a diversas exigências e necessidades específicas de
cada mercado. O Modula torna-se assim a solução de armazenagem ideal para empresas exigentes.
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Cerâmica

System Ceramics

Disponibilizamos aos nossos clientes equipamentos, consumíveis e acessórios de elevada qualidade, satisfazendo
as exigências específicas a cada desafio.

A primeira divisão do grupo System, líder internacional no
campo da decoração e automatizações para o sector cerâmico, projecta e produz soluções tecnologicamente avançadas, respondendo a cada exigência de Decoração, Stockagem, Escolha, Embalagem, Paletização e Movimentação nas
cerâmicas de pavimento e revestimento.

Acessórios em Diamante:
• Rectificação
• Corte
• Execução de perfil
• Trabalhos especiais
Equipamentos e Soluções integradas:
• Corte
• Rectificação
• Máquina de produção de rodapés, degraus, gravações
anti-derrapantes e perfis.

Decoração
É impossível dissociar a Rotocolor e a Rotodigit da System
Ceramics. Os sistemas de decoração desenvolvidos pela
empresa italiana, líderes de mercado há mais de 20 anos,
actualmente estão a produzir em mais de 15.000 fábricas
distribuídas por todo o mundo. A família Rotocolor disponibiliza uma imensa gama de cilindros de silicone, que pelas
suas características e performance, representam o state-ofthe-art do sector. Paralelamente ao sistema líder de mercado (Rotocolor), desenvolveu-se a Rotodigit, solução de
impressão digital, tecnologicamente inovadora.
Controlo de Qualidade
O pormenor é um factor diferenciador único. A atenção ao
detalhe e à qualidade do produto, estimularam ao longo dos
anos o desenvolvimento de equipamento sofisticado que faz
um controlo preciso do tamanho, estrutura, superfície e tonalidade dos produtos cerâmicos finalizados.
Dispomos de equipamentos capazes de identificar e medir
os produtos com a máxima precisão, de modo a fornecer informação sobre a qualidade final do produto.
Equipamentos disponibilizados
• Check Point
• RedLine
• Liner 2000
• QualitronNG
Escolha, Embalagem e Paletização
Linhas completamente automáticas para separar o produto
em qualidade, dimensão e planaridade. Existem vários modelos de modo a poder responder a todas as exigências do
mercado.
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Produtos e Soluções
Industriais
Comercialização e concepção de soluções para a indústria e
serviços. Manutenção industrial e acessórios.

Transmissão Mecânica

Equipamentos para sectores específicos

Uma vasta gama de produtos, garantindo ao mercado um
óptimo nível de serviço e qualidade nos mais variados
sectores.

Equipamentos específicos, com utilização nos mais variados
sectores: alimentar, mineiro, cerâmico, químico, farmacêutico, metalomecânico, entre outros.

• Redutores e Moto-redutores de velocidade
> Roda de Coroa e sem-fim
> Coaxiais
> Ortogonais
> Pendulares

Desferrizadores

• Desferrizadores;
• Peneiros;
• Bombas eléctricas e pneumáticas para líquidos
abrasivos;
• Linha automática para corte, execução de perfil em
pedra, mármore e cerâmica.
Peneiros

Bombas eléctricas e pneumáticas
para líquidos abrasivos

• Variadores e moto-variadores de velocidade
Dispomos de diversos modelos de variadores e motovariadores de velocidade, de acordo com a necessidade
específica pretendida.

Linha automática para corte, execução de perfil em pedra, mármore
e cerâmica
• Motores eléctricos
> Trifásicos / Monofásicos
> Voltagem especial
> Antideflagrantes
> Freio
> Variador incorporado
> Aplicados a discos circulares
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Acessórios
Vasta gama de componentes de substituição e manutenção, para preservar o tempo de vida útil dos equipamentos
industriais.
• Complementos para transmissão
> Correntes/Carretos;
> Polias;
> Carretos e cremalheiras de módulo;
> Acoplamentos;
> Chumaceiras.

• Correias
> Trapezoidais;
> Dentadas;
> Termo-soldáveis;
> Ferro de soldar correias

• Perfis técnicos:
> Standarizados;
> Especiais.

APOIO AO CLIENTE
Os profissionais que dão vida ao universo Gesticer SA são
motivados, disponíveis e competentes. A equipa age de
acordo com uma cultura de flexibilidade e rigor, o que permite encarar os desafios com perseverança e atitude positiva. Os nossos recursos humanos têm uma predisposição
constante para abraçar novos projectos e estão disponíveis para esclarecer dúvidas, auxiliá-lo no que necessitar
ou somente recolher a sua opinião.

7 RAZÕES
PARA TRABALHAR
CONNOSCO

Contacte-nos

A Gesticer vê em cada cliente um parceiro, uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento de negócio conjunto.
Estas são as nossas vantagens e a nossa garantia.

e info@gesticer.pt
t +351 234 726 181
f +351 234 726 182

CREDIBILIDADE
A Gesticer é parceira e contacto privilegiado em Portugal
com empresas líder no plano internacional.
COMPETÊNCIA
Apostamos na formação contínua dos nossos colaboradores, valorizando o conhecimento, a pró actividade e a cultura de inovação.
DEDICAÇÃO
O sector industrial obedece a horários bem distintos e com
especificidades próprias. A Gesticer SA apresenta uma disponibilidade e dedicação 24 horas por dia, 7 dias por semana,
resultado da experiência acumulada em sectores non stop.

• Acessórios plásticos:
> Suportes;
> Correntes;
> Manípulos;
> Polias;
> Carters;
> Turbinas;
> Hélices;
> Ventiladores.

CELERIDADE
Disponibilidade imediata de uma vasta gama de produtos, fruto
das nossas parcerias com empresas internacionais e nacionais.
EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO
Privilegiamos a partilha de conhecimento e o estímulo das
melhores práticas. Garantimos formação para uma utilização correcta e optimizada dos equipamentos fornecidos.
EXCELÊNCIA
A qualidade do nosso trabalho nasce das expectativas dos
nossos clientes. Na Gesticer trabalhamos para clientes
com altos padrões de exigência.
DETERMINAÇÃO
Perseguimos afincadamente os objectivos da Gesticer intrinsecamente ligados com os dos nossos parceiros, de
modo a alcançarmos um bem comum.
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GESTICER – Inovação e Soluções
Cerâmicas, S.A.
m Zona Industrial de Oiã
Apartado 97, Rua da ETAR
Centro Empresarial iPark
Pavilhão I • 3770-059 OIÃ
t +351 234 726 181 • f +351 234 726 182
info@gesticer.pt • www.gesticer.pt

