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Clique acima para entrar

-  Precisa de pequenas ou grandes estruturas metálicas em sua casa?
Serralharia para o interior ou exterior;

 Temos várias opções para si...

- Se é um cliente particular ou um pequeno empresário que necessita de uma aplicação metálica para proteção ou suporte na sua casa ou na sua firma,
chegou ao lugar certo. 

Fabrico de pequenas ou grandes estruturas metálicas:

 
A Serralharia Civil Silva & Pina, com gerência de Manuel Silva, a operar na região do Porto há mais de 30 anos, encontra-se vocacionada

para o fabrico e instalação de estruturas metálicas em ferro, caixilharias, artefactos em inox, para protecção e decoração de espaços
privados, comerciais ou industriais.

Nesta empresa, executam-se todos os serviços de serralharia em ferro, nomeadamente de serralharia artística em diversos tipos de
vedações e gradeamentos, estruturas para telhados, protecções de vãos de escadarias, portas e janelas, portões e outros

produtos.
 

Estamos vocacionados para assegurar a melhor relação entre preço e qualidade aos nossos clientes privados / particulares ou a
pequenas empresas e empresários. 

- Não é importante se precisa apenas de uma peça (grade, porta, janela, portão, corrimão, pilar, travessa, etc.), ou da serralharia
completa para a sua casa, moradia, vivenda, apartamento, condomínio, terreno, quinta, industria, armazém ou loja.

Qualquer que seja a obra, independentemente do seu tamanho, dispomos de uma equipa modular adaptável, preparada para a

executar.
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