


missão//

RAIO é um fabricante de móveis de escritório desde 1967, com sede 
em Águeda – Portugal
Raio tem sua própria fábrica com 40 funcionários. Hoje nós somos 
fornecedores de uma vasta gama de mobiliário de escritório e 
armários.

Ao longo destes anos, temos desenvolvido e mantido relações de Ao longo destes anos, temos desenvolvido e mantido relações de 
negócios a longo prazo. Nossos clientes têm confiança em nossas 
soluções, eles sabem que à medida que eles crescem, nós seremos 
capazes de apoiá-los.

Nós alcançamos os nossos objectivos através da experiência, 
relações confiáveis   e fortes com os nossos parceiros, só desta forma 
podemos evoluir. Queremos mudar para melhor todas as coisas que 
hoje são boas.

«Quando as pessoas trabalham juntas para um objetivo

comum, o potencial para a mudança é significativo»



pelo mundo//

Europa

Portugal
Espanha
França
Republica Checa
Belgica 

África

Angola
Moçambique
Cabo Verde
São Tomé
Guiné

América do Sul

Cuba
Republica Dominicana



Capacidade
em chapa de aço

Wood, melamina, laminado
pintura epóxi

alumínio

o que fazemos e capacidade//

alumínio
vidro

Capacidade de produção 
Postos: 35,000 units / ano
Blocos: 20,000 units / ano 

Armarios: 30,000 units / ano

Compromisso
Garantia para todas as linhas de 
produtos de escritório, produtos 

especiais, incluindo: 2 anos
A sustentabilidade e continuidade da 

produção: 10 anos

Os nossos clientes constantemente 
desafiam-nos a projectar e fabricar 

soluções  ecológicas, e este desafio 
é a nossa meta em que nós nos 

esforçamos para alcançar.



linhas //

Lexus
Better
Aura
Best
NisaNisa
Wave
Solução Plus



estudo / design//

Suporte aos nossos clientes com orçamentos, no envio de desenhos em 2D e 3D para projectos 
específicos.

«produtos são projectados para integrar os espaços»



valores//

- Com mais de 47 anos na fabricação 
- ISO 9001:2008 
- atendimento ao cliente 
- experiência em exportação 
- Responsabilidade Social 
- Inovação e qualidade 
- ambição, competência- ambição, competência
- design, ergonomia, confortável

serviço//
- producto á medida
- orçamentos
- Serviço pós venda
- Soluções de mobiliário completas

compromisso//

na RAIO//

- 100% de produtos fabricados em Portugal   

- Estabilidade financeira 

- € 2,8 milhões € de facturação em 2012 

- Aumento de 15% em 2013 para 3.2 €
milhões € facturação

compromisso//

- Agir com integridade 
- Agir com verdade
- Tratar as pessoas com dignidade e respeito
- Promover relações positivas



projectos / clientes//



Para garantir os níveis de qualidade dos produtos e serviços, RAIO é certificada por um sistema de 
qualidade da SGS com base na ISO 9001 versão 2008.

Raio Móveis Metálicos, LDA  || Águeda – Portugal || +351 234 612 190  
http://www.raio-moveis.pt


