
 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Reunir-se é o começo, 

permanecer junto o progresso, 
e trabalhar juntos, o sucesso.” 
Henry Ford 

 

 

 

“Coming together is a beginning, 

staying togheter is progress, 

and working togheter is sucess.” 
Henry Ford 

Fossas
Fossas Sépticas
Fossas Biologicas
Fossas com pré-filtro
Fossas com pré filtro e filtro biologico
Fossas decantadoras
Fossas Estanques

Septic Tank



 

INTRODUÇÃO 

A empresa dedica-se à comercialização de equi-
pamentos destinados ao tratamento ou armaze-
namento de águas limpas ou sujas, domesticas 
ou industriais. 

Com grande experiência no  ramo, conta com o 
apoio técnico de quadros especializados, elabo-
rando sempre soluções adequadas à realidade 
dos clientes. 

Colocando  sempre a qualidade e a satisfação 
do cliente responde de imediato a qualquer soli-
citação de forma a garantir e oferecer um atendi-
mento personalizado.  Todos os  esclarecimen-
tos solicitados são dados e respondidos, no fim 
será sempre achada a melhor solução qualidade 
preço. 

Os produtos comercializados tem presente a 
preservação do ambiente tendo sempre em con-
ta a legislação vigente. 

Estando atenta as novas tecnologias estendeu-
se à comercialização de todos os produtos à 
Internet. 

As vantagens para o cliente serão notórias ao 
nível do tempo gasto, e  usufruir da comodidade 
de sua casa,  poder comprar a preços competiti-
vos e obter todos os esclarecimentos possíveis. 

Respeitados no ramo tanto a nível de fornecedo-
res como de clientes é uma empresa que mere-
ce toda a confiança perante os novos clientes. 

The company is engaged in the commercializa-
tion of equipment for the processing or storage 
of clean or wastewater, domestic or industrial. 

With extensive experience in the business, we 
provide the support of a specialized technical 
team, to develop appropriate solutions to custo-
mer reality. 

Always putting quality and customer satisfaction 
first, responds immediately to any request to 
ensure and offer a personalized service. All clari-
fications are given and answered and in the 
end,the best solution in terms of  quality and 
money will always be found . 

The products marketed are present to protect 
the environment while taking into account the 
current legislation. 

Being aware of the new technologies has exten-
ded the commercialization of certain products to 
the internet. 

The customer benefits will be evident at the time 
spent on the transaction, enjoying the conve-
nience of his home, having the opportunity to 
buy at competitive prices and getting all the 
information possible. 

 Respected in the industry by both suppliers and 
customers,  is a company that deserves all the 
trust towards the new customers. 



As Fossas Sépticas com pré-filtro,   são recipientes pré-
fabricados estanques, destinados à receção de águas resi-
duais domésticas ou similares, através da combinação dos 
processos de decantação (das matérias sólidas), digestão 
anaeróbia (da matéria biodegradável) e ainda a separação 
das matérias sólidas em suspensão 

O sistema é dotado de um pré-filtro, com vista a otimizar os 
níveis de remoção de matéria orgânica e a retenção de sóli-
dos em suspensão. 

A completa estanquicidade das Fossa Sépticas pré-
fabricadas, permite através de ventilação adequada, eliminar 
totalmente os odores desagradáveis . 

As nossas fossas foram concebidas para receber  todas as 
águas residuais (cozinha e banho), originárias de habitações. 
Ideal para instalar em terrenos de níveis freáticos elevados. 
Fabricadas em sistema de rotomoldagem, conjuga a alta 
resistência química e mecânica com o peso reduzido do 
equipamento. 
 
The Septic Tanks with pre-filter,   are pre-fabricated tight con-
tainers , for reception of domestic and similar wastewaters, 
by combining the decantation processes (of solids), anaero-
bic digestion (of the biodegradable matter) and further sepa-
ration of solids in suspension. 

The system is equiped with a pre-filter, to optimize the levels 
of organic matter removal and retention of solids in suspen-
sion. 

The complete tightness of the prefabricated Septic Tank 
allows, through proper ventilation, to fully eliminate unplea-
sant odors. 

Our tanks were designed to receive all wastewater (from kit-
chens and bathrooms ), that are produced in homes. Ideal for 
instalation on soil with high groundwater. Fabricated on roto-
molding systems, combines the high chemical and mechani-
cal resistance with his reduced weight. 

Fossa séptica    /    Septic Tank  
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