


Robo.fw
Trazemos a robótica à indústria

da pedra natural

Robo.pick
Sistema de

descarregamento

Trabalhamos com os nossos clientes com o objetivo de 
modernizar as linhas produtivas através da implementação 
da robótica industrial.
Apresentamos as nossas mais recentes soluções:

Robo.pack
Sistema de

embalamento

Robo.tex
Sistema de

acabamento



Stone.fw
Conhecimento consolidado

em Pedra Natural

Ajudamos os profissionais da construção civil e arquite-
tura a escolher a pedra certa para cada aplicação e a 
resolver qualquer tipo de desafio.
Serviços:

Marcação CE Garantia de Cumprimento 
com a Certificação Europeia 

Declarações Técnicas Ficha Técnica de Avaliação
de Desempenho (FTAD)

Dimensionamento e Projeto Projetos estruturais de
fachadas com pedra natural

Formação
Formação personalizada

Declarações Ambientais
Desempenho ambiental
de produtos de pedra



Lab.fw
Valorização da
pedra natural

O laboratório é um centro especializado na avaliação e 
ensaio de materiais e produtos, acreditado pelo IPAC.

A caracterização da pedra natural é um fator de valor acres-
centado para o cliente e não o cumprimento de um requisito 
legal. Conhecer todas propriedades de um produto permite 
transmitir confiança ao mercado (garante a fiabilidade da 
aplicação e valida o tempo de vida útil).

Resposta
rápida

Equipa
técnica muito

experiente

Execução
de ensaios
especiais

Laboratório
acreditado

Parceiro
Fundador

da rede
S.TONE



Fund.fw
Juntos alavancamos o

crescimento da sua empresa

Somos o parceiro de excelência para o apoiar na obten-
ção de financiamento adequado às suas necessidades de 
investimento, nomeadamente em projetos I&D, Inovação, 
Internacionalização, Qualificação, Captação de Benefí-
cios Fiscais, entre outros.
Damos resposta às suas necessidades em todas as fases 
do projeto.

Resultados desde 2015

+ de 40
Projetos

Financiados

+ de 11
Milhões de 

euros de
investimento

elegível

+ de 6
Milhões de 

euros de 
incentivo

direto

GestãoProposta Sucesso



SCAN ME!
e vá ao
nosso

website

Conheça as nossas marcas
Somos especialistas em pedra natural e o parceiro

certo para encontrar as soluções que precisa


