Optiveda é a empresa que se define pela garantia de qualidade
na distribuição de produtos e prestação de serviços na área da
indústria.
Constituída por uma equipa especializada, com décadas de
experiência, é capaz de assegurar ao cliente a eficiência da fabricação
dos seus produtos e equipamentos, assim como a manutenção da
maquinaria na sua fábrica.
Optiveda possui uma máquina de fabrico de vedantes, de produtos
direcionados para a estanqueidade, deslizamento, amortecimento,
transmissão de potência, lubrificantes, rolamentos e produtos de
manutenção.
A acessibilidade geográfica da Optiveda, a par da disponibilidade e
compromisso para com o cliente, decerto, trará a concretização do
seu objetivo: ser o fornecedor predileto do mercado.

OPTIVEDA
› Estanqueidade

› Retentores

› Vedantes de Hidráulica/Vedantes de Pneumática

› Orings/Vrings

› Empanques Mecânicos
Empaquetadura

› Labirinto

› Foles de Proteção

› Cartão de Juntas
Placas Viton/Silicone/Epdm/Nbr

OPTIVEDA
› Deslizamento

› Casquilhos

› Rótulas

› Cabeças de Articulação
Hidráulica

› Plásticos Técnicos

OPTIVEDA
› Amortecimento

› Apoios antivibratórios

› Cabeças de Articulação

OPTIVEDA
› Transmissão de Potência

› Acoplamentos

› Lâminas de calibração

› Motores Elétricos

› Correntes

› Correias

› Polias

OPTIVEDA
› Rolamentos

› Rolamento de Bolas

› Chumaceiras

› Rolamento de Rolos

› Rolamento de Agulhas

OPTIVEDA
› Produtos de manutenção

› Mobiliário de Escritório e Ferramentas

› Produtos de Higiene e Segurança

› Abrasivos

› Lubrificantes

OPTIVEDA
› Fabrico expresso de Vedantes

www.optiveda.pt
E-mail: geral@optiveda.pt
Telefone: 220924654
Fax: 220924665

Contactos:

Rua Industrial das Lages 57
4410-312 Vila Nova de Gaia

Responsável Administrativa

Responsável técnico comercial

Alberto Santos - 914502423
Elisa Lopes - 914502422
Responsável Fabrico Especial

Luís Capela - 914502424

GPS N: 41º 5’ 34,149” // W: 8º 36’ 19,110”
Ponte do Freixo / Ponte da Arrábida: entrada na A29 sentido
Espinho/Canelas (isento de pagamento de Scut). No primeiro
desvio, sair em direção a Canelas/Zona Industrial. A 50 metros fica
localizada a Optiveda.

