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APRESENTAÇÃO

António J B Grilo iniciou em 1987 um projeto sustentado no respeito pelos
melhores valores que uma empresa pode partilhar com os seus parceiros;
honestidade e competência.

A nossa matriz tem ao longo dos anos consolidado uma excelente e
respeitosa relação com os nossos clientes e parceiros de negócios.

Pretende esta apresentação ajudar a compreender melhor a nossa área de
negócios e respetivas gamas de oferta de soluções e materiais.



ÁREAS DE ATIVIDADE

1. NEGÓCIO

2. CONSULTORIA



• Sistemas Construtivos

Importador Exclusivo

• Produtos  Técnicos

Distribuidor

• Revestimentos Industriais

Distribuidor

• Sistemas Técnicos 

Distribuidor

ÁREA DE NEGÓCIO



SISTEMAS CONSTRUTIVOS

• Pavimentos Ventilados

• Bacias de Retenção 

• Sistemas de Drenagens de Grandes Caudais

• Sistema de Protecção Muros de Contenção

• Coberturas Ajardinadas

• Grelhas para relvados Transitáveis

• Pavimentos Desportivos

• Pisos Drenantes

• Sistema para Fachadas – Verde vertical

• Sistemas de Cofragem



PAVIMENTOS VENTILADOS
• Modulo – sistema permite a execução de pavimentos monolíticos com 

ventilação natural.



MINIMODULO
• MiniModulo – sistema de ventilação para pisos ou coberturas. Indicado para 

ventilação de pisos em madeira ou outros materiais, no interior ou exterior. 
Elimina a humidade. Fácil montagem.  



MULTIMODULO
• MultiModulo – Sistema de ventilação para pisos industriais



ELEVETOR
• Elevetor – sistema para executar pisos em cotas de 70 a 250 cm.



BACIAS DE RETENÇÃO
• Elevetor Thank – permite a utilização do vazio sanitário para a retenção 

das águas pluviais 



DRENNING
• Drenning - Sistema de drenagem com grande capacidade de captação e 

carga.



• Defender – Sistema de drenagem e proteção de estruturas de betão 
enterradas e muros de contenção

DEFENDER



COBERTURAS AJARDINADAS
• Drainfloor – sistema de modulo drenante para coberturas ajardinadas 

que permite a drenagem controlada das águas.



GRELHAS PARA RELVADOS TRANSITÁRIOS
• Salvaverde – grelha de proteção resistente para relvados transitáveis 



• Gripper – Piso desportivo, drenante e resistente aos UV´s para campos de 
jogos

PAVIMENTOS DESPORTIVOS



PISOS DRENANTES
• Runfloor – Grelha de alta resistência para pisos drenantes.



JARDINS VERTICAIS
• Wall Y – Sistemas para jardins verticais



SIST. COFRAGEM - GEOTUB
• Geotub – Sistema de cofragem para execução de pilares redondos e 

quadrados.



SIST. COFRAGEM - GEOPANEL
• Geopanel – sistema de cofragem excelente para execução de paredes em 

betão à vista



NOVO NAUTILUS EVO
• Nautilus – Sistema avançado de cofragem para aligeirar lajes em betão 

armado bidirecional



PRODUTOS TÉCNICOS

• Tratamento Betões

• Tratamento Argamassas

• Argamassas 

• Grouting

• Tratamento de Juntas 

• Estanqueidade

• Impermeabilização

• Selagens

• Reabilitação

• Reforço Estrutural

• Roofing

• Pavimentos



REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS

• Pavimentos em resinas Epoxi 

• Pavimentos em resinas PU

• Pavimentos compósitos

• Estanqueidade

• Revestimentos para Água Potável

• Revestimentos de bacias para químicos 

• Tecnologia Under-Water

• Resinas para moldagem



• Pavimentos Epoxídicos, Poliuretanos, autonivelantes, sistemas 
antiderrapantes ou lisos

PAVIMENTOS EM RESINAS EPOXI



REVESTIMENTOS BACIAS QUÍMICOS

• Sistema de revestimento em bacias e zonas de produtos químicos 
agressivos.



• Tecnologia UnderWater – tecnologia única para reparação e pintura 
em ambiente sub-aquático como navios, pontes, cais, estruturas 
marítimas, barragens, etc.. 

TECNOLOGIA UNDERWATER



ÁREA DE FORMAÇÃO

• Formação Técnica – disponível formação técnica sobre toda a gama de 
soluções e produtos.

Em situações especiais e sempre que se justifique a formação pode ser 
efetuada no local solicitado pelo cliente. 



CONSULTORIA

Consultoria técnica é um serviço prestado aos nossos clientes
observando o estudo e otimização das soluções, contribuindo para a
melhoria e planificação dos projetos.

Pretende-se criar uma plataforma de decisão que ofereça mais valias,
criando assim o contexto ideal para o sucesso das partes.



OBRIGADO!

ANTONIO J B GRILO

www.antoniogrilo.com

info@antoniogrilo.com  


