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Já está disponível o novo 
catálogo de colunas de 
iluminação em alumínio 
2009 / 2010. 
Iremos entregar esta nova 
documentação o mais 
brevemente possível. 
 

Novo catálogo  
 

             
 

Colunas Carbono neutro 
 
A Sapa Pole Products está consciente que pode contribuir para a 
redução do aquecimento global. Como fabricantes nos podemos 
reduzir as emissões de CO2. Por isso, analisamos todo o processo 
de fabrico de colunas iluminação, com a ajuda de uma entidade 
independente (www.ecofys.nl).  
 
Nos diferentes processos de fabrico, implementamos poupanças de 
energia, com o nosso perfil de reforço ao nível das portinholas, 
patenteado, que veio permitir uma redução no peso das colunas em 
cerca de 20%, reduzindo assim as emissões de CO2.  
 
Com orgulho podemos dizer que as nossas colunas são – Carbono 
neutro – 
 
 

 
 
 
As colunas de iluminação produzidas pela Sapa Pole Products, 
utilizam pelo menos 95% de alumínio reciclado. Por isso, todo o 
material usado no fabrico de uma coluna de iluminação é 100% 
reciclável, sempre com mesma qualidade garantida.  
 
 
Para mais informações, por favor contactar a Gestinvento, Lda, 
distribuidor exclusivo em Portugal. 
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Valle d’Aosta 
Province di Biella, Novare, Tuono, Verbano-Cusco-Ossola, Vercelli 
Gestione Direzionale 
Gianni Negri, Sales Coordinator Italy 
Cell: 3666630120 
E-mail: Gianni.Negri@sapagroup.com  
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Encontro Empresarial Portugal – Holanda 
 
A câmara do comércio Portugal-Holanda 
promoveu no passado mês de Abril, um encontro 
entre empresas Portuguesas e Holandesas, com 
vista á promoção dos seus produtos e serviços 
para a construção do novo Aeroporto 
Internacional de Lisboa e a linha de alta 
velocidade. 
A Gestinvento juntamente com a Sapa Pole 
Products esteve presente nesta iniciativa. 
 

 
Gestinvento: Manuel da Costa Teixeira; 

Portugal-Holland chamber of commerce: Marjon van 
Dinther, Secretary General; 

Sapa Pole Products: Mark Ypenburg, Sales Manager 
Southern Europe 

Factos sobre o alumínio 
 

  A matéria-prima: alumínio; pode ser 
usada (com a reciclagem) vezes sem conta, 
mantendo sempre as suas características 
físicas, ao contrário de outros metais. 
 

  A reciclagem do alumínio consome 
apenas 5% da energia necessária para 
produzir alumínio puro. 
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