
Proximidade humana e geográfica

Competitividade e ampla gama de produtos

Garantia de disponibilidade de produtos

Assistência pós-venda especializada

EQUIPA DE ESPECIALISTAS DEXIS

CONTACTOS
SEDE
Av. Infante D. Henrique 9B

(+351) 217 577 212

sintimex@sintimex.pt

NORTE*
Rua Engº. Frederico Ulrich 2025 Moreira

(+351) 229 419 084

norte@sintimex.pt

*fora do âmbito da ISO 9001 e NP 4413

CABO VERDE
cabo.verde@sintimex.pt

235 

Pontos de 

Venda DEXIS 
na Europa

Uma rede de logística e distribuição 

que garante:

EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO

SOLUÇÕES
 ANTIQUEDA

FERRAMENTAS 

SISTEMAS
 DE BLOQUEIO E IDENTIFICAÇÃO

SOLUÇÕES 4.0

S.C.I.E

SERVIÇOS & 
REPARAÇÕES

BOMBEIROS &
 PROTEÇÃO CIVIL

SOLUÇÕES GLOBAIS

Pioneira no mercado de EPI’s em Portugal, a SINTIMEX conta com mais de 60 anos de experiência e uma equipa de 

60 pessoas em Portugal.

Em 2020, demos um passo em frente e integramos a DEXIS SAFETY, a divisão especializada em processos 

industriais do grupo internacional DESCOURS & CABAUD.

Temos hoje uma gama de serviços e produtos mais ampla, disponível em qualquer ponto da Europa.

Hoje, somos líderes de mercado e uma one-stop-shop para soluções de Segurança e Proteção, servindo clientes de 

todos os setores de atividade.

Trabalhamos diariamente para acompanhar o desenvolvimento dos nossos clientes e contribuir para o seu 

sucesso!
Descubra mais em 

www.dexis.eu

SOMOS DEXIS

DISTRIBUIDORES OFICIAIS



Disponibilizamos novas soluções de armazenamento:

Um serviço para gerir de forma eficaz a distribuição dos seus equipamentos. 
Os seus EPI estão disponíveis 24 horas por dia 7 dias por semana próximo
dos utilizadores.

SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  A LOGÍSTICA AO SERVIÇO DA SEGURANÇA

• Tranquilidade
• Possível instalação em um ou vários locais de produção
• Utilização simples e personalizada

O contentor digital

Obtenha todos os benefícios de um stock no local e de uma gestão de stocks 
inteligente. Esta loja segura, encontra-se instalada no seu local de produção.

• Espaço totalmente personalizável
• Ferramenta de gestão e de otimização dos seus stocks
• Superfície de armazenamento de 33 m3

EXOESQUELETOS

O NOSSO SEGREDO SÃO AS PESSOAS
Uma equipa capaz de OUVIR, centrada em ENCONTRAR SOLUÇÕES para as suas necessidades, é a base do nosso sucesso 

e a garantia de um serviço de excelência.

NÃO DESISTIMOS
Por melhor que tentemos fazer, nem sempre tudo corre de feição. Quando algo inesperado acontece, não paramos até 

encontrar a melhor solução. 

DAMOS O MELHOR DE NÓS
Acreditamos que existe sempre espaço para melhorar. Por isso desafiamo-nos constantemente a elevar o padrão do nosso 

serviço e convidamos os nossos parceiros a contribuírem com o seu feedback.

CRIAMOS VALOR

PROXIMIDADE

Acreditamos que para o servir, 

temos de estar próximos. 

Com 235 pontos de venda 

Dexis, estamos consigo onde 

estiver, em Portugal e no 

estrangeiro.

SOLUÇÕES GLOBAIS

Agregamos uma vasta gama 

de marcas e soluções para 

simplificar um mundo cada 

vez mais complexo.

Antecipamos o futuro com 

soluções inovadoras que 

permitem aumentar a 

produtividade das equipas e 

diminuir custos indiretos.

O nosso compromisso é um 

serviço de excelência, 

assente na nossa vontade 

de dar a melhor resposta 

aos seus desafios.

COMPROMISSO

O QUE NOS DISTINGUE?

Máquina de dispensação

Contentor digital

A NOSSA EQUIPA

ACEDA A UMA OFERTA 
COMPLETA DE PROTEÇÃO 
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ANTECIPE O FUTURO 
COM SOLUÇÕES 
DE SEGURANÇA 
INOVADORAS

onheça novas soluções onde a

segurança é uma garantia de 

desempenho.
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prolians.fr

OTIMIZE A SUA 
SEGURANÇA COM 
SERVIÇOS


