
Shaping Spaces



Com o objectivo de criar uma 
identidade própria e marcar presença 
na produção e distribuição de 
laminados e compactos, o Grupo 
Sonae Indústria, que tem vindo a 
inovar e liderar o sector há quase 
60 anos, estabeleceu a SURFORMA®: 
uma marca global, principalmente 
para a indústrias de móveis, 
construção e design de interiores.

A SURFORMA® oferece soluções que
utilizam materiais de design exclusivos 
e de alta qualidade. A marca combina 
funcionalidade com flexibilidade, 
tradição e inovação. Os produtos têm 
uma variedade de características 

SURFORMA®: o melhor
da tradição e inovação

que valorizam qualquer projeto, 
desde o mais tradicional até o 
mais contemporâneo, devido à sua 
versatilidade na escolha de aplicações 
e acabamentos e texturas.

A SURFORMA® define o compromisso  
diário de oferecer soluções que 
combinem funcionalidade, vanguarda 
e adaptabilidade.

Combinando tradição e inovação, 
diferentes soluções são criadas 
com o objetivo final de responder e 
satisfazer as necessidades dos mais 
variados clientes.



SURFORMA® é uma marca nova 
e dinâmica que trabalha de forma 
integrada com conceito, produção 
e comunicação. A marca assume 
a superfície e a forma como 
pilares fundamentais do seu 
desenvolvimento, tendo sempre 
como referência o design.

A designação “SURFORMA®” 
surgiu a partir das premissas que a 
marca defende para a sua própria 
identidade: uma marca confiável, 
profissional e especializada, 
dedicada à produção de laminados 
e compactos aplicados a projetos 
de móveis, construção e design de 
interiores.

SURFORMA®
Shaping Spaces

O nome SURFORMA® é uma 
derivação dos termos Surface 
(superfície) + Forma, que se refere 
ao objetivo principal da marca: 
fornecer materiais com diferentes 
formas, tendo em mente a 
flexibilidade da marca.

A assinatura da marca, “Shaping 
Spaces”, refere-se à ambição e 
sensação de melhoria constante, 
de forma a criar espaços 
esteticamente atraentes e 
sofisticados.
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Os produtos SURFORMA® permitem 
aos clientes infinitas possibilidades 
e combinações, adicionando e 
misturando diferentes texturas, 
cores e acabamentos.
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Os laminados SURFORMA® 
criam ambientes únicos e 
arrojados, combinando qualidade, 
versatilidade e exclusividade.

A SURFORMA® está empenhada 
em trabalhar de uma forma consciente 
e ambientalmente sustentável. 
A SURFORMA® está ciente do seu 
impacto global em termos de questões 
ambientais e por isso tem muito 
cuidado nas suas atividades diárias. 
Como tal, a SURFORMA® segue 
as políticas de gestão ambiental 
e de qualidade implementadas pela 
Sonae Indústria.

As bases do p ensamento 
sustentável na SURFORMA®: 
Saúde, Segurança e
Meio Ambiente.
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do que nunca
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Tornar-se global sempre foi um 
objetivo primordial para a SURFORMA®. 
Essa ambição traduz-se num processo
evolutivo constante, já que a 
SURFORMA® tem vindo a expandir 
a sua influência em diferentes partes 
do globo.

A SURFORMA® está a crescer. 
Mercados diferentes significam 
diferentes oportunidades e ainda 
mais versatilidade nas aplicações
do produto.

Com um site destinado a alcançar 
todo o mundo, traduzido em 5 idiomas 
diferentes e com as redes sociais 
atualizadas diariamente, a SURFORMA® 
está hoje mais perto do que nunca. 
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