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Com quase 30 anos de experiência, a EPICENTRO é hoje reconhecida no mercado pelos seus elevados padrões de qualidade e pela parceria 
privilegiada com a STO – marca alemã pioneira e líder mundial em sistemas ETICS (revestimento térmico pelo exterior) – , com quem evoluímos 
constantemente. 

A nossa atividade reparte-se por duas áreas distintas: a prestação de serviços a particulares e empresas e a comercialização de produtos. 
Nos serviços, destacam-se 3 especializações: aplicação de sistemas ETICS e de isolamento interior, pavimentos industriais (pintura, 
reparação e junta de dilatação) e impermeabilização de coberturas. Possuímos ainda uma larga experiência em obras de reabilitação e na 
pintura de fachadas.

Relativamente à venda de materiais, beneficiamos do facto de sermos distribuidores exclusivos dos produtos STO (argamassas, tintas, tetos 
acústicos, ferramentas, redes e acessórios) e Isocell (fibra de celulose, máquinas de insuflar e barreiras de vapor) para fornecer qualidade sem 
paralelo com uma relação custo-benefício imbatível. Dispomos também de uma diversificada gamas de telas liquidas.

Contacte-nos, teremos todo o gosto em ser-lhe úteis.           A Gerência
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StoTherm Classic

O 1º sistema de revestimento pelo exterior, 
uma revolução na forma de pensar o 
isolamento térmico. Dez vezes mais 
resistente que os sistemas inorgânicos.

StoTherm Vario

O sistema que combina as vantagens de 
um isolamento orgânico leve com uma 
argamassa mineral para acabamento. 
Múltiplas opções estéticas.

StoTherm Mineral

Sistema com uma excecional resistência 
ao fogo, recomendado para aplicações em 
altura, por exemplo. Elevada durabilidade e 
ótima performance termoacústica.
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ISERVIÇOS

Fibra de Celulose

Elaborada através de um processo otimizado de reciclagem de papel de jornal, a Fibra de Celulose Isocell é a escolha inteligente para isolamento 
térmico interior: um material isolante natural, resistente ao fogo e à putrefação, não tóxico, com baixa condutividade térmica e grande aderência. 
A Epicentro é qualificada na aplicação mecânica de Fibra de Celulose (novas construções e reabilitação/remodelação).
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ISERVIÇOS

Reparação de Juntas de Dilatação

Concebemos e aperfeiçoamos uma solução de reparação de juntas 
de dilatação em pisos de betão que não requer a interrupção da 
atividade laboral das empresas. Satisfação garantida.

Pintura & Reparação

Experiência e competência na aplicação de poliuretanos, resinas 
epóxi e metacrilatos em fábricas, armazéns e logísticas. Alguns dos 
maiores grupos de distribuição nacionais são nossos clientes.
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Impermeabilização

Temos uma larga experiência na 
impermeabilização de todo o tipo de 
superfícies e locais com telas líquidas. E 
estamos habituados a projectos exigentes.

Pintura de Fachadas

As melhores soluções para o caráter a 
conferir a cada fachada. Utilizamos tintas 
STO, líder em inovação no sector – já ouviu 
falar em tintas de autolimpeza? 

Obras de Reabilitação

Qualidade, experiência e enorme rigor. 
Independentemente do desafio, a nossa 
equipa encontrará a resposta que melhor 
serve as suas necessidades. 
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A Isocell é uma multinacional austríaca conhecida sobretudo pela 
sua excelente solução de isolamento térmico interior à base de Fi-
bra de Celulose, cuja produção obedece a um rigoroso controlo de 
qualidade. A Epicentro é distribuidora oficial Isocell para o mercado o 
nacional e, para além da fibra de celulose, comercia-liza também as 
suas Máquinas de Insuflar e Barreiras de Vapor.

A Epicentro é orgulha-se de ser distribuidora oficial dos produtos 
do marca alemã STO. Pioneira mundial em Sistemas ETICS, a STO 
incorpora como nenhuma outra no setor os valores da qualidade, 
inovação e sustentabilidade e tornou-se a referência num abrangente 
leque de produtos de qualidade superior, frequentemente copiados 
mas jamais igualados.

I
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STO
Líder Mundial em Sistemas ETICS

ISOCELL
Isolamento com Fibra de Celulose
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Fibra de Celulose

Comercializamos a solução Isocell de 
isolamento térmico interior, ideal para 
aplicação em paredes, tetos e sótãos, entre 
outros locais. Isolamento resistente ao fogo 
e à putrefação, não tóxico, não corrosivo e 
de elevada performance técnica.

Máquinas de Insuflar

Máquinas Isocell para insuflação de fibra 
de celulose e outros materiais isolantes. 
Comercializamos a Isoblow Smart Plus 
e a Isoblow Standard, respetivamente 
indicadas para pequenas insuflações e para 
aplicações em áreas de maior dimensão. 

Barreiras de Vapor

Para aplicação em diferentes locais e em 
diversos tipos de superfícies, as barreiras 
de vapor Isocell garantem-lhe uma 
boa resistência, são fáceis de aplicar e 
apresentam resultados mesmo em zonas 
de elevada humidade.
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Argamassas

Argamassas orgânicas, elásticas, ultrafinas 
ou rugosas, para aplicar em diferentes 
suportes como reforço, barramento ou 
revestimento final de sistemas ETICS ou 
alvenaria. Enorme diversidade de materiais, 
cores e padrões.

Redes e Acessórios

Encontra no nosso armazém todos 
os acessórios de que precisa para um 
revestimento térmico de fachada ideal: 
perfis de pingadeira, calhas de arranque, 
blocos EPS, buchas de expansão, ângulos 
de PVC, rede de fibra de vidro, antifungos… 

Tetos Acústicos 

Combinando diferentes painéis acústicos 
com argamassas especiais de revestimento 
final, o programa de tetos acústicos STO 
impressiona pelas suas características de 
elevada performance técnica e pela beleza 
dos acabamentos. 
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Ferramentas

Encontra no nosso armazém ferramentas 
STO com diferentes funcionalidades, 
qualidade muito acima da média e 
disponíveis em vários tamanhos e formatos. 
Exemplos: lixadeiras para EPS, talochas de 
PVC e recargas de folha de lixa. 

Tintas Exteriores

Soluções e qualidade STO à medida das 
necessidades de cada fachada: tintas 
inovadoras que promovem a autolimpeza, 
tintas ecológicas e tintas especialmente 
indicadas para cobrir fendas ou para 
prevenir fissuras.

Tintas Interiores

Gama de tintas StoColor com qualidade 
excecional: acrílicas, livres de substâncias 
abrasivas, com brilho, acetinadas ou 
mate. E ainda tintas especiais com grande 
resistência a químicos ou próprias para 
eliminar odores.
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Primários

Primários universais STO de grande 
aderência, para aplicação interior e/ou 
exterior - em suportes orgânicos e minerais 
- , como primeira demão ou como camada 
de revestimento intermédio para Sistemas 
ETICS.

Telas Líquidas

A qualidade e diversidade da nossa gama de 
resinas de poliuretano para aplicação como 
tela liquida, elástica e monocomponente, 
garante que encontra o produto ideal para as 
suas necessidades de impermeabilização 
específicas.

Todos os Produtos

Descubra toda a gama de produtos que 
temos disponíveis em armazém, acessíveis 
por marca e por categoria, com destaque 
para os produtos das marcas STO e Isocell 
e para as soluções de impermeabilização 
monocomponente.
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IPROJETOS

REAL CÁLCULO - BRAGA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISCINA - CONDEIXA

MESTRE CONSTRUTIVO - CARVOEIRA

MESTRE CONSTRUTIVO - CLUBE ATLÂNTICO
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(clique para nos enviar uma mensagem – necessário acesso à Internet)
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 Rua Casal do Lavradio, n 6, AZM Tornada
 2500-303 Caldas da Rainha
 Coordenadas GPS: 39.427521, -9.133284

 Email: geral@grupoepicentro.com
 Website: www.epicentro.pt
 Telf: 262 833 333    913 166 900    916 330 457
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