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Great location
Excelente localização
Vidrimolde is established on Portugal's
central coast, area of great tourist attraction,
not only for its natural beauty but also for the
cultural history enclosing its numerous
secular monuments.
A Vidrimolde encontra-se implantada
no litoral centro de Portugal, região de grande
atracção turística, não só pela sua beleza
natural, mas também pela História Cultural
que encerra nos seus inúmeros monumentos
seculares.

Vidrimolde manufactures all kinds of moulds for glass,
being particularly adept at making a wide range of
moulds for tableware, as well as the manufacture of
moulds and accessories for IS machines.
Inserted in Intermolde's group specialization
philosophy, its production line was specially designed
for the manufacture of blank moulds and baffles.
Due to its small structure, Vidrimolde maintains
a dynamic management that allows great flexibility
in communication and a personal relationship with the
client. Since Vidrimolde is integrated in the Intermolde
group, it contributes to the clients’full trust in the
consistency and future of this relationship, ensuring
excellent product quality and service.

A Vidrimolde fabrica todo o tipo de moldes para vidro,
estando especialmente vocacionada para fabricar
todo o tipo de moldes para vidro de mesa, bem como,
no fabrico de moldes e acessórios para máquinas IS.
Inserida numa filosofia de especialização do grupo
Intermolde a sua linha de produção foi
especialmente concebida para o fabrico de moldes
de principiar e tampões.
Devido a sua pequena estrutura, a Vidrimolde
mantém uma gestão dinâmica que permite uma
grande agilidade na comunicação e uma relação
personalizada com o cliente. A Vidrimolde ao estar
integrada no grupo Intermolde faz com que os seus
clientes confiem plenamente na consistência e futuro
dessa relação, garantindo a excelência qualidade do
produto e serviço.
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The best products
Os melhores produtos
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Shaping
the daily life

Decades of history
Décadas de história
Vidrimolde was founded in 1985
in Marinha Grande, known as
Portugal's glass production
capital. This region with a strong
tradition in the glass industry is
now famous for its mould making
industry. Having been created
to serve the local glassware
industry, Vidrimolde is today
an exporting company, and the
quality of its moulds is
internationally recognized.
In 1998 Vidrimolde joined the
Intermolde group, developing
skills in the manufacture
of moulds for IS machines.

A Vidrimolde foi fundada em 1985
na Marinha Grande, conhecida como
a capital do Vidro de Portugal. Esta região,
com forte tradição na indústria vidreira
é actualmente famosa pela sua indústria
de moldes. Tendo sido criada para servir
a indústria de cristalaria local a Vidrimolde é hoje
uma empresa exportadora, sendo a qualidade dos
seus moldes reconhecidas internacionalmente.
Em 1998 a Vidrimolde passou a integrar
o grupo Intermolde, desenvolvendo competências
no fabrico de moldes para máquinas IS.

Innovative engineering
Engenharia com inovação
Established since 1993 in the industrial area
of Marinha Grande, Vidrimolde is today
a technologically well-equipped company.
It offers the most modern and efficient CAD/CAM systems
and a modern showcase of CNC machines which includes
several multipurpose systems. Through shared resources
with the Intermolde group, Vidrimolde offers 6 PLASMA
robotic machines and a total of more than 100 types of
CNC equipment.
Vidrimolde's RDI system, which was a pioneer in obtaining
certification from an external entity, is integrated in the
Intermolde group.
This demonstrates the commitment in the search for
better practices in optimizing manufacturing processes.
Much of its success is due to the knowledge of its
collaborators which has been acquired over the years and
the use of classical methods. These methods are still used
today in full harmony with new technology.

Instalada desde 1993, na zona industrial
da Marinha Grande, a Vidrimolde é hoje uma empresa
tecnologicamente bem equipada.
Dispõe dos mais modernos e eficientes sistemas
de CAD/CAM e de um moderno parque de máquinas
CNC que inclui diversos centros multifunções. Através
de recursos partilhados com o grupo Intermolde
a Vidrimolde dispõe de 6 máquinas de robotização
PLASMA e um total de mais de 100 equipamentos CNC.
O sistema de IDI da Vidrimolde está integrado no grupo
Intermolde, este sistema foi pioneiro na obtenção duma
certificação duma entidade externa. Isso demonstra
o comprometimento na procura das melhores práticas
na optimização dos processos fabrico.
Grande parte do sucesso, devesse ao saber dos seus
colaboradores, adquiridos ao longo dos anos, e do uso
dos métodos clássicos. Métodos esses ainda hoje
utilizados em plena harmonia com as novas tecnologias.
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Mission: quality
Missão: qualidade
Vidrimolde has its quality management system certified
according to the ISO9001:2008 standard. This system is
integrated into Intermolde's group management system,
such as the RDI system which, in this case, is certified by
the NP4457:2007 standard. Both systems are certified and
regularly audited by APCER / IQNET.
These two systems are quite illustrative of Vidrimolde's
mission: to maintain customer satisfaction by offering
excellent quality. Simultaneously, the group synergies and
consequent cost control, allow us to offer customers
competitive prices.

A Vidrimolde tem o seu sistema de gestão da
qualidade certificado de acordo com a norma
ISO9001:2008. Este sistema está integrado no
sistema de gestão do grupo Intermolde, tal como
o sistema de IDI que nesse caso é certificado pela
norma NP4457:2007.
Ambos os sistemas são certificados
e auditados regularmente pela APCER / IQNET.
Estes dois sistemas são bem ilustrativos da missão
da Vidrimolde: manter a satisfação dos seus clientes
oferecendo uma qualidade excelente.
Simultaneamente, as sinergias
de grupo e consequente controlo dos custos,
permitem oferecer aos clientes preços competitivos.

