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SISTEMAS DE ALUMINIO E PVC PARA A ARQUITETURA



Fundada no ano de 1972 em Padrón (A Coruña), a CORTIZO é o primeiro fabricante e distribuidor 
de sistemas em alumínio para a construção em Espanha, com uma produção anual de perfil de 
alumínio de 45.000 toneladas. A empresa, presente em 29 países e atualmente imersa num 
ambicioso processo de internacionalização, alcançou um total de faturação no último ano de 
292.34 milhões de euros.

Dados
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Total de faturação: 292.34 milhões de euros 

Produção em 2012: 45.287 Tm

5 Centros Produtivos 

27 Centros de Distribuição e Logística

Presente em 29 países

Mais de 1.500 Empregados
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Modelo de negócio
A empresa conta com um modelo de negócio verticalmente integrado e fundamentado no desenho. O departamento I+D+i permite alcançar um nível 
máximo de competitividade em matéria de prazos de entrega, preços e garantias em todos os países em que opera.

Inovação Cortizo
A investigação, o desenho e as aplicações tecnológicas situam-se no 
centro da estratégia de expansão e crescimento CORTIZO. Na verdade, o 
seu Departamento de I+D+i desenhou mais de 50 sistemas exclusivos 
de janelas, portas, fachadas, painel compósito e sistemas de proteção 
solar de última geração.

A empresa investe anualmente mais de 15.000 horas em investigação, 
com uma média de 165 projetos de Inovação e Desenvolvimento.

A CORTIZO também brinda os profissionais da Arquitetura dando todo 
o apoio técnico necessário em todos os sistemas de alumínio. Através 
do seu Departamento de Arquitetura e Engenharia já se ofereceram mais 
de 15.000 horas de consultoria incorporadas em mais de 1.000 projetos 
de arquitetura, e mais de 20.000 consultas técnicas durante o último 
ano, atendidas desde as suas 15 oficinas que cobrem todo o território 
espanhol e português.

Ciclo integral de produção
A CORTIZO distingue-se por completar internamente o ciclo integral de 
produção do alumínio, assegurando o rigor em cada procedimento e a 
qualidade dos meios e materiais empregues ao longo de todo o 
processo.

Fundição, extrusão, lacado, anodizado, brilho químico e mecanizado 
realizam-se em centros produtivos próprios para optimizar a qualidade 
de toda a sua gama de produtos finais.

O Serviço Integral CORTIZO completa-se com um sistema logístico 
pioneiro composto por dois armazéns inteligentes com capacidade 
para 6.000 Tm. das referências mais comuns reduzindo prazos de 
entrega aos clientes e maximizando o nível de produção.
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Rapidez Cortizo
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Com o propósito de abastecer com eficácia e celeridade todos os mercados em que 
opera, a CORTIZO dispõe de cinco centros de produção na Europa e tem capacidade 
para fabricar todos os componentes (perfis, ferragens e juntas) das suas soluções 
para a edificação. Uma extensa rede de Centros de Distribuição e Logística da 
CORTIZO dispõe-se ao longo da totalidade do território espanhol garantindo a sua 
eficaz cobertura. No capítulo da exportação, a CORTIZO dispõe de rede comercial 
própria na Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovénia, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hungria, Irlanda, 
Luxemburgo, Macedónia, Montenegro, Noruega, Polónia, Portugal, República 
Checa, Roménia, Sérvia, Suécia, Suíça, Ucrânia, Lituânia, Letónia e Estónia.



Espanha

Eslováquia

Polónia

Em Espanha, a CORTIZO dispõe de três grandes centros produtivos localizados em Padrón (A Coruña), 
Manzanares (Cidade Real) e Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), que somam um total de 8 prensas de 
extrusão, 11 unidades de lacado, 1 de fundição, 4 de anodizado, 1 de brilho químico e 1 centro de mecanizado, 
capazes de produzir 55.500 toneladas anuais de perfis à medida de cada projeto arquitectónico.

A empresa conta ainda com uma fábrica dedicada à produção de acessórios exclusivos com o nome de STAC 
(Sistemas Técnicos de Acessórios e Componentes), que produzem e comercializam mais de 270.000 peças 
diárias. Nas suas instalações existem várias linhas de transfer (produção de alta velocidade) automatizadas, 
injetoras de plástico, zamak e alumínio, assim como uma unidade de lacado totalmente robotizada. De igual 
forma, a sua Divisão STAC POL dedica-se à extrusão e co-extrusão de juntas termoplásticas e de caucho 
vulcanizado com um total de produção de 150.000 metros diários nas suas quatro linhas de fabricação totalmente 
mecanizadas. Além disso, a STAC produz um produto exclusivo para a execução de fachadas arquitectónicas 
formado por um painel “sandwich” com duas lâminas de alumínio unidas por um núcleo de resinas 
termoplásticas, denominado STAC BOND. Trata-se de uma solução eficaz, económica, estética e sustentável para 
o revestimento de fachadas de edifícios tanto para a nova construção como para a reabilitação de construções 
antigas. Por último, a divisão STAC MID, fabrica perfis extrudidos de poliamida, com uma produção média de 
30.000 metros/dia através de 6 linhas de extrusão.

Em Novembro de 2008, a CORTIZO começou o seu percurso como empresa produtora de janelas em PVC com a 
inauguração da COREXT, uma fábrica com as instalações mais modernas e avançadas deste material na Europa.
Localizada em Manzanares (Cidade Real), a empresa conta com uma produção média anual de mais de 44.000 
janelas acabadas, o que equivale a uma janela totalmente acabada a cada 3 minutos. Com a abertura desta fábrica, 
que envolveu um investimento de 7,2 milhões de euros, a CORTIZO criou já mais de 250 empregos diretos nos 
seus 2 centros produtivos de Manzanares (Cidade Real).
Com mais de 10.000 m² cobertos, a COREXT conta com o Centro de Corte e Mecanizado mais potente de Espanha 
com capacidade para 2.160 perfis em 8 horas, um em cada 13 segundos.
Desde esta divisão a CORTIZO comercializa quatro sistemas de PVC diferentes com 39 possibilidades de 
acabamento que incluem cores lisas, imitação lacado e imitação madeira. A divisão de PVC da CORTIZO sustenta-
se num know-how de mais de 35 anos no sector das janelas de alumínio e numa Rede Comercial estendida por 
toda a Europa.

Na Eslováquia, a CORTIZO possui uma fábrica de mais de 32.000 m², cobertos, em Nová Baña. Localizada no 
centro geográfico e demográfico da Europa, este centro de produção permite atender com grande agilidade tanto o 
mercado da UE-15 como as emergentes oportunidades de negócio que estão a surgir na Europa Emergente. 
Dotada de 3 prensas de extrusão, 3 unidades de lacado, uma de anodizado e 1 centro de mecanizado, a CORTIZO 
Eslováquia integra um potencial de produção de 20.000 toneladas de perfis de alumínio anuais.

Na Polónia, a CORTIZO conta com um Centro Produtivo localizado na localidade de Radomsko, em pleno coração 
do país, que destina a sua produção, além do forte mercado polaco, à Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, 
Letónia, Lituânia e Estónia. Com uma superfície de 10.500 m² de cobertura. A CORTIZO Polska dispõe de uma 
prensa de extrusão, uma unidade de lacado de dupla cabina, uma linha de montagem de rotura de ponte térmica 
com controlo informático de resistência e tração, um armazém de perfil em bruto e anodizados, um armazém de 
ferragens e outro de painel compósito com pantógrafo para oferecer um produto final pronto para a sua 
montagem. Um CNC de última geração realiza o corte e mecanizado de perfis de alumínio destinados à indústria. A 
sua capacidade produtiva alcança as 6.000 toneladas anuais de alumínio.

Centros Produtivos
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Centro Tecnológico Cortizo

A CORTIZO conta na sua Sede em Padrón (A Coruña) com um Centro 
Tecnológico, pioneiro na Europa, dedicado à investigação, ao 
desenvolvimento e à inovação no sector do alumínio. Com uma 
superfície total de 3.175 m², este Centro tem integrado 5 bancos de 
ensaio nos quais permite provar e certificar as prestações dos mais de 
50 sistemas exclusivos de janelas, portas, fachadas ligeiras e sistemas 
de proteção solar desenhados pela empresa.

Dois bancos de ensaios AEV servem para comprovar e garantir a 
permeabilidade ao ar, a estanqueidade à água e a resistência ao vento 
dos produtos. Um banco de ensaios térmico encarrega-se de medir as 
prestações de todos os sistemas no que se refere à eficiência e 
poupança energética. Um banco de ensaios acústico optimiza a 
proteção que oferecem as janelas e fachadas da CORTIZO frente ao 
ruído e à contaminação acústica. Por último, um banco de ensaios 
mecânico simula, por exemplo, 50.000 ciclos de abertura de uma janela 
para testar a resistência e durabilidade das suas ferragens e juntas.

O Centro Tecnológico CORTIZO conta com a acreditação oficial nº 
786/LE1621 da ENAC (Entidade Nacional de Acreditação, organismo 
homologado pelo Ministério da Indústria) que o habilita a realizar e 

emitir ensaios térmicos, acústicos, de permeabilidade ao ar, 
estanqueidade à água e resistência ao vento válido em todo o território 
da União Europeia, inclusive para o Mercado CE de janelas, fachadas e 
portas exteriores. Também foi reconhecido como organismo notificado 
pela Comissão Europeia com o nº NB 2242 para a diretiva de produtos 
da construção.

Com a constante patente de que cada vez são necessárias mais 
certificações documentadas tanto em fase de projeto como em fase de 
execução em obra, a CORTIZO oferece ao colectivo de arquitetos, 
construtores e instaladores a realização de ensaios oficiais no seu 
Centro Tecnológico, com carácter gratuito desde que os elementos 
utilizados em obra sejam CORTIZO. Existe ainda, a possibilidade de 
assistir ao ensaio para comprovar in situ as prestações das janelas e 
conhecer em primeira mão os trabalhos que desenvolvem as distintas 
equipas de Arquitetura e Engenharia.

Estas instalações colocam a CORTIZO como o único sistemista em 
Espanha e Portugal que conta com um Centro Tecnológico próprio e 
notificado desde o qual presta serviço a mais de 30 países.
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Asessoramento Cortizo

Departamento de Arquitetura e Engenharia
Com o objetivo de prestar assistência técnica personalizada aos arquitetos na sua própria zona de trabalho, a 
CORTIZO conta com uma Rede de 15 Departamentos de Arquitetura e Engenharia de Proximidade localizados 
estrategicamente em diversos pontos da geografia espanhola e portuguesa.

Estes Departamentos estão liderados por Técnicos de Sistemas de Alumínio CORTIZO (TSAC), engenheiros, 
arquitetos e arquitetos técnicos com ampla experiência e formação específica em matéria de caixilharia de alumínio. 
A Rede TSAC proporciona a este colectivo todo o apoio técnico necessário, otimizando assim a adequação e 
integração da ampla gama de sistemas CORTIZO nos distintos projetos arquitectónicos que se executam.

O objetivo deste serviço exclusivo é o de brindar os profissionais do sector com uma maior proximidade no 
contributo de soluções integrais de caixilharia para os seus projetos.

Mercado CE
Tendo em conta a exigência do Mercado CE por parte da Comissão Europeia em todas as janelas e portas exteriores de um 
edifício, a CORTIZO conta, dentro do seu Departamento de Arquitetura e Engenharia, com uma área pioneira e única entre 
as empresas do sector destinada de forma exclusiva à obtenção do Mercado CE. Esta área encontra-se à disposição dos 
clientes da CORTIZO para os assessorar em todas as questões relativas ao Mercado CE, assim como para trabalhar em 
conjunto com eles com o objetivo de garantir o cumprimento íntegro de toda a normativa.

Deste modo, a CORTIZO posiciona-se como o primeiro sistemista espanhol que criou uma área específica para assessorar 
os seus clientes na obtenção do Mercado CE.
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REDE TSAC - DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DE PROXIMIDADE

MÁLAGA

ZARAGOZA

CIUDAD REAL

BARCELONA

ÁLAVAGIJÓN

A CORUÑA

VALLADOLID
OPORTO

VALENCIA PALMA DE
MALLORCA

MADRID

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

LISBOA
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Cortizo formação

Com o incentivo de mover e partilhar com todos os profissionais da 
arquitetura a solidez do know-how adquirido ao longo dos seus mais de 
40 anos de experiência, a CORTIZO criou a Divisão CORTIZO 
FORMAÇÃO desde a qual se concede uma formação personalizada e 
individualizada a todos os agentes envolvidos no sector.

Desde esta Área, a CORTIZO estimula e fomenta a retroalimentação de 
experiências comuns entre estes colectivos e a empresa, através da 
criação de fóruns de participação e partilha de conhecimentos e 
projetos arquitectónicos que integrem sistemas de alumínio.

Neste sentido, a CORTIZO lecionou até à data mais de 150 Seminários 
sobre Eficiência Energética e Cumprimento do Código Técnico da 
Edificação em diferentes Colégios Oficiais de Arquitetos e Arquitetos 
Técnicos de toda Espanha, às quais assistiram mais de 5.000 
profissionais.

A empresa também colabora com as Faculdades de Arquitetura e 
Escolas de Preparadores e Arquitetos Técnicos de Espanha, 
principalmente no que se refere à disciplina de Materiais, abordando, 
desde um ponto de vista técnico, prático e normativo, a matéria dos 
caixilhos na edificação.

Vídeos de formação sobre a montagem de cada um dos sistemas 
CORTIZO, para assegurar o máximo rigor na sua confecção e 
instalação, servem de apoio, complemento e consolidação às sessões 
formativas dadas aos Departamentos de Arquitetura e Engenharia nas 
distintas oficinas da Rede CORTIZO, e completam esta iniciativa da 
empresa cujo objetivo é ampliar e renovar as suas atuações 
constantemente.
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Sustentabilidade Cortizo

A sustentabilidade constitui um compromisso transversal em todas as atividades da CORTIZO e à totalidade dos seus mais 
de 1.500 empregados. A empresa conta com mais de 2.100 pontos de recolha entre os seus clientes e delegações para 
depositar os restos de perfis de alumínio. Uma frota de camiões denominada CORTIZO RECYCLING encarrega-se de 
recolher o alumínio depositado e trazê-lo de novo aos centros de produção para proceder à sua fundição e fechar assim o 
ciclo do alumínio 100 por 100 reutilizável e reciclável.

Cada centro produtivo da CORTIZO conta com as suas próprias estações depuradoras para assegurar o tratamento integral 
das águas residuais geradas nas unidades de anodizado e lacado. O lodo resultante deste processo de depuração 
transporta-se para unidades de recolha e tratamento especializado destes resíduos assegurando a minimização do impacto 
ambiental de todos os processos produtivos.

Além disso, a CORTIZO acolhe nas suas instalações em Padrón (A Coruña) 2 unidades de produção de energia com 
aproveitamento térmico de gases de escape que asseguram a continuidade do fornecimento energético dos centros 
produtivos.

Por último, e com o objetivo de completar estas atuações de Responsabilidade Social Corporativa que permitem à CORTIZO 
manter um modelo de negócio que cria valor de forma sustentável e meio ambientalmente responsável, a empresa assinou 
em Abril de 2008 um contrato de associação à Organização não-governamental (ONG) Arquitetos Sem Fronteiras. A 
CORTIZO apoia como sócio a Arquitetos Sem Fronteiras no seu trabalho em melhorar a qualidade de vida das populações 
mais desfavorecidas de âmbito nacional e internacional.
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SISTEMAS DE ALUMINIO E PVC PARA A ARQUITETURA

Para mais informação:

Dpto. de Comunicação Cortizo
+ 34 981 804 213

comunicacion@cortizo.com


