PT
Com mais de 30 anos de experiência,
alimentada pela inovação e criatividade,
a Expoluso oferece a qualidade e os serviços
necessários para responder à demanda
do cliente.
Com capacidade de produção para satisfazer
o mercado nacional e internacional, a Expoluso
possui máquinas automatizadas, da mais recente
tecnologia, sendo capaz de fornecer produtos
de alta qualidade, de forma rápida
e económica.
A nossa abordagem centrada no cliente,
permite-nos criar parcerias, oferecendo
o suporte necessário para criar produtos
ou espaços personalizados, a fim de satisfazer
os requisitos do projeto, necessários para
o tornar um sucesso.
Design e Engenharia
A nossa equipa de engenharia, fazendo uso do
seu espírito criativo e pioneirismo, procura
constantemente ser original e uma referência
no mercado global.
Temos capacidade de criação de design de
qualidade, traduzindo conceitos em
renderizações e desenhos técnicos específicos
e complexos, para produção.
Os nossos engenheiros e designers estão
constantemente a melhorar os processos de
fabricação, para produzir produtos mais
eficientes, sustentáveis e económicos.
Fabricação Metálica
A nossa secção de serralharia está totalmente
equipada e possui capacidade para processar
e transformar aço, alumínio e inox, em
qualquer formato ou tamanho. Temos capacidade
para trabalhar chapa, tubo, barra, arame, etc.…
Nesta secção podemos encontrar máquinas de
corte de laser de última geração, soldadura
robotizada e quinagem CNC.
Carpintaria
A secção de carpintaria está totalmente
equipada e tem a capacidade de processar
e transformar qualquer tipo de substrato
de madeira conhecido no mercado, tais como
melamínicos, laminados, folheados e compósitos,
entre outros. Esta secção possui CNC e orladora,
entre as principais máquinas.
Acabamento Metálico
De forma a disponibilizar um produto totalmente
acabado, a Expoluso possui uma linha de pintura
eletroestática manual e robotizada.
Expoluso – Soluções de Exposição
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With more than 30 years of experience, fueled
by innovation and creativity, Expoluso offers
the quality and services necessary to solve
all costumers needs.
With production capacity to satisfy both
national and international markets, Expoluso
owns machines with the most recent technology,
being able to supply products of high
quality, quickly and economically.
Our strategy, focused in the customers, allows
us to create partnerships, offering the
support needed to create products or
personalized spaces, to satisfy the needs of
the project, necessary to make it a success.
Design and Engineering
Our engineering team, with it’s creative and
pioneering spirit, it’s always looking to be
original and a reference in the global market.
We have capacity to create high quality
design, converting concepts in renders and
complex technical drawings, for production.
Our engineers and designers are constantly
improving the production processes, to create
more efficient products, sustainable and
economic.
Metal manufacturing
Our metal manufacturing section is totally
equipped and has the capacity to process and
transform steel, aluminum and inox, in any
shape or size. We have capacity to work sheet
metal, tube, bar, wire, etc.…
In this section, we can find last generation
laser cutting machines, welding robots and
CNC bending machines.
Carpentry
Carpentry section is fully equipped and has
the capacity to process and transform any type
of substrate of wood known in the market, such
as melamine, laminate, veneer, composites, and
many others. This section has CNC machines and
edge banders, as the main machines.
Metallic finish
In order to provide a completely finished
product, Expoluso has manual and robotized
electrostatic painting system.
Expoluso – Display Solutions

Projetamos e produzimos todo o tipo de expositores promocionais.
We design and produce all kinds of promotional displays.

