MOULDS FOR GLASS INDUSTRY

Great location
Excelente localização
Intermolde is based near the coast, in the
centre of Portugal. This region is famous
for its tourist attractions, not only for its
natural beauty but also for its cultural
heritage which can be seen in its many
historical monuments.

www.tecnifilme.pt

A Intermolde encontra-se implantada no
litoral centro de Portugal, região de grande
atracção turística, não só pela sua beleza
natural, mas também pela história cultural
que encerra nos seus inúmeros
monumentos seculares.

Quality products
Produtos de qualidade
Intermolde, in 4 different but closely
located units, covering a total area
of 25,000 m2 and a covered area
of 10,000 m2, produces all types
of moulds and accessories for I.S.
machines including all types of neck
rings, with high quality and at a very
competitive price.
The quality of the raw materials we
use, the awareness and care we take
with heat treatment and metalizing
processes are the very reasons why
our moulds can achieve truly surprising
numbers of bottles produced at
numerous glass manufacturers.

A Intermolde, em 4 unidades distintas,
mas vizinhas, ocupando uma área bruta
de 25.000 m2 e uma área coberta de
10.000 m2, produz todo o tipo de moldes
e acessórios para máquinas I.S. que inclui
todo o tipo de boquilhas, com elevada
qualidade e a um preço muito competitivo.
A qualidade das matérias-primas utilizadas,
a sensibilidade e o cuidado que a Intermolde
promove nos tratamentos térmicos e nos
processos de metalização têm sido muito
provavelmente o motivo para que os nossos
moldes apresentem, em diversas vidreiras,
números surpreendentes de garrafas
produzidas.
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A historic pioneer
Um pioneiro histórico
Intermolde was founded in Marinha Grande, Portugal,
in 1973, in a region with a long-standing tradition
in the Glass Industry. Today, this region is known
internationally for the production of moulds for plastics.
Intermolde has always been a pioneer in the
manufacture of moulds for the Glass Industry,
and is currently one of the largest and most highly
regarded manufacturers in Europe.

Innovative engineering
Engenharia com inovação
Intermolde has an efficient technical team,
who in addition to extensive knowledge of mould
manufacturing techniques, also has wide-ranging
skills in the different processes for glass moulding.
Intermolde has a design department capable
of dealing with any type of project.
In ongoing improvement and growth, Intermolde
currently operates a series of modern, high quality
and reliable CNC machines.
In a constant search for improved quality of
products, Intermolde has implemented a policy
of collaboration with universities and technological
centres which has proved to be fundamental to the
balanced growth of the company.

A Intermolde foi fundada na Marinha
Grande, Portugal, em 1973, numa região
com forte tradição na Indústria Vidreira.
Esta região é actualmente conhecida
internacionalmente pela produção de
Moldes para Plásticos.
A Intermolde tem sido sempre pioneira
no fabrico de moldes para a indústria
vidreira, estando por isso neste
momento ao lado dos maiores e mais
prestigiados fabricantes da Europa.
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A Intermolde dispõe de uma eficiente equipa
técnica que para além do domínio das técnicas
de fabrico de moldes, possui conhecimento dos
variados processos de moldação do vidro.
Assim a Intermolde possui um departamento
de projecto com capacidade de executar, de forma
eficiente, qualquer tipo de projecto.
Em constante renovação e crescimento
a Intermolde possui actualmente um moderno
parque de máquinas CNC, de elevada qualidade
e fiabilidade.
Numa busca de qualidade superior dos seus
produtos a Intermolde mantém com universidades
e centros tecnológicos uma política de colaboração
permanente, que se tem mostrado ao longo dos
anos fundamental no crescimento equilibrado
da empresa.

