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A empresa Movelnox – indústria para a hotelaria Lda, instalou-se no conselho de Braga no ano
de 1989, especializando-se em trabalhos de Aço Inox, nomeadamente chapas e tubos. O seu
sucesso na área levou-a sucessivamente a expandir a sua produção para a área das criações
em Aço Inox, com aplicações de arquitetura, decoração, design, etc. A empresa possui
modernas instalações em todas as suas unidades, proporcionando facilidade de acesso e
armazenamento adequado e com garantia da qualidade de seus produtos, mantendo
importantes competências manufaturais e artesanais. Sempre pronta para servir os mais
diversos segmentos, a
Movelnox
orgulha-se em contar com o respeito e reconhecimento do mercado em que atua, mantendo o
compromisso firmado com a excelência e personalização dos seus produtos. Preço justo,
qualidade assegurada, idoneidade, reconhecimento e principalmente satisfação dos seus
clientes, fazem do grupo empresarial a sua melhor solução em Aço Inoxidável.

A Movelnox preocupa-se com a satisfação dos seus clientes e com a melhoria contínua dos
seus processos, atuando com ética e responsabilidade social junto dos clientes, colaboradores,
fornecedores, meio ambiente e comunidade.

Valores

A empresa Movelnox acredita que o seu crescimento depende diretamente do
desenvolvimento da sociedade em toda a sua totalidade. Para isso, estrutura o crescimento
tendo em conta:
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Clientes Satisfeitos

Todo cliente deve ser tratado com cordialidade, respeito e com garantia de total satisfação, o
que implica um atendimento ágil, informações precisas, transparência, retorno certo, receção
dos produtos com a máxima qualidade.

Produtos Diversificados e de Qualidade

Disposição de um stock amplo de produtos qualificados de forma a satisfazer as necessidades
dos clientes.

Versatilidade e Criatividade

A empresa, depois de muitos anos de experiencia na realização de produtos em Aço Inox,
conseguiu amadurecer e diversificar a sua produção graças ao valor da criatividade e à entrega
total para com os desafios que lhe foram apresentados.
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