


Visão
Garantir a e�ciência e e�cácia, com 
vista a  ser líder na produção de 
peças plásticas de elevada 
complexidade e qualidade.

Missão
Conceber e fornecer serviços de 
injeção de peças plásticas de 
elevada qualidade e valor 
acrescentado, que satisfaçam as 
necessidades dos nossos clientes.

A Impuljet-Plastics, Lda, é a empresa de 
injeção de plásticos que leva a sua ideia à 
concretização.

Fundada em 2017, conta com anos de 
experiência neste ramo industrial, 
personi�cados nos fundadores e uma 
formação exemplar dos colaboradores. 

Nos cerca de 2700 m2 de superfície 
coberta, encontram-se máquinas de 
injeção, de diferentes tonelagens, 
acopladas com robots, tal como uma 
o�cina de manutenção preventiva de 
moldes.

A capacidade de fabrico de peças técnicas 
de nível de complexidade elevado, permite 
ambicionar que no futuro a Impuljet seja 
uma referência na indústria de injeção de 
plásticos em Portugal.

Quem Somos



A Impuljet é certi�cada consoante a norma ISO 9001:2015, no 

âmbito da conceção e fabricação (injeção) de produtos plásticos e na 

assemblagem de componentes plásticos e metálicos, pela TÜV 

Rheinland Portugal.

Em que consiste a norma ISO 9001:2015?

É um sistema de gestão da qualidade, em  concordância com o 

contexto empresarial,  que rege a política e objetivos da qualidade e 

os processos, produtos e serviços da empresa. A norma impõe que 

exista um ciclo de controlo que impulsiona a atenção e avaliação 

constante ao sistema de gestão interno, promovendo assim uma 

melhoria continuada.  

A procura pela excelência

Certificação

ISO 9001:2015



Da ideia ao seu projecto

O conhecimento e formação intrinsecos às equipas da Impuljet, 

conduzem ao desenvolvimento mais e�caz de um produto e ao 

acompanhamento atento de todo o processo. 

A inovação e a vontade de participar no futuro de forma ativa, 

latente no pensamento dos nossos pro�ssionais, são determinantes 

para transformar a sua ideia num produto de sucesso, tendo em 

consideração a qualidade e a importância da ligação com o cliente. 

Partindo da escolha da matéria prima, passando pela gestão de 

recursos, custos e tempo, gerir o seu projeto será a nossa prioridade. 

Proporcionando-lhe um serviço integrado para tornar a sua ideia em 

realidade.

A conceção de um 
produto é a execução de 
uma ideia que parte de 

um projeto. 

A  Impuljet é a empresa 
certa para executar a sua 

ideia até ao produto 
�nal.

Conceção



QUESTÕES 
FREQUENTES

Analisando o desenho é para nós possível retirar as 
informações necessárias para a conceção de um molde, 
considerando a possibilidade de produção do produto.

COM O DESENHO DE UMA PEÇA, PODE ESTABELECER UM 
ORÇAMENTO APENAS PARA O MOLDE?

A produção não é exclusiva a moldes da empresa. 
Produzimos com qualquer molde, de acordo com as 
especi�cações do mesmo e com as valências da 
Impuljet.

PRODUZEM A PARTIR DE UM MOLDE FABRICADO FORA 
DA IMPULJET?

Efetuamos a testagem de moldes com 
acompanhamento especializado, valorizando sempre a 
comunicação com o cliente e sua satisfação.

REALIZAM TESTES DE MOLDE?

A experiência de injeção da Impuljet, passa pela 
produção de peças técnicas com materiais como PP, 
ABS, PA, PBT, TPE, TPU, PC, POM, PPO, HDPE e SAN. A 
possibilidade de produzir com outras matérias primas, 
por exemplo materiais biocompostáveis e 
biodegradáveis, é passível de avaliação por parte da 
empresa.

QUAIS AS MATÉRIAS PRIMAS COM QUE TRABALHAM?



Injeção
A injeção de plásticos é um processo de produção de peças em 

plástico, consistindo na transformação e moldagem de polímeros, 

num espaço de tempo reduzido, atentando a especi�cidade da 

matéria prima utilizada.

Possuímos equipamentos de injeção elétricos e robotizados de 

última geração, dotados de elevada precisão, com tonelagem entre 

as 90 Ton e as 190 Ton, que garantem a �abilidade e qualidade do 

produto.

Produzimos através de injeção horizontal, com base em processos 

como a sobremoldação de insertos metálicos, de precisão e 

compoentes estéticos e de complexidade técnica. A Impuljet tem 

ainda uma capacidade de armazenamento que assegura as 

necessidades logísticas dos clientes.

A produção do seu projeto



Montagem

A montagem corresponde á assemblagem de componentes 

plásticos, elétricos e mecânicos com vista à �nalização do produto.

A nossa empresa dá resposta a este procedimento através da 

capacidade de adaptação ao tipo de produto requerido e de 

pro�ssionais especializados.

O controlo de qualidade é realizado de forma rigorosa, por meio da 

avaliação do produto �nal consoante as especi�cidades do projeto.

A agilidade no processo de montagem e redução de desperdicios 

são dois dos objetivos da nossa empresa cumpridos mediante 

ferramentas Lean. 

A junção dos componentes 



PORTEFÓLIO



Contactos

Rua Estrada Circular, nº29,
Ponte do Rol, Torres Vedras
2560-177 Ponte do Rol TVD

Morada

+351 261 322 263

Telefone

geral@impuljet.pt

Email

www.impuljet.pt

Website

https://www.facebook.com/Impuljet/

Facebook

https://www.linkedin.com/company/
impuljet-plastics-lda/

Linkedin


