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desde 1961

QUEM
SOMOS?

Fabricante de acessórios para salas de banho desde 1961 em Portugal, de 
onde exportamos para mercados exigentes de todo o mundo, a POMBO é 
uma empresa de Fabrico Nacional, desenvolvendo internamente todas as 
suas criações, para o que recorre a Recursos Humanos de excelência.

A gama de produtos que oferecemos é vasta, sobretudo devido 
à flexibilidade e variedade dos equipamentos instalados, sendo 
perfeitamente possível personalizar os produtos e adaptá-los às dimensões 
e características específicas de cada espaço. Contudo, a nossa vocação 
principal dirige-se ao fabrico de conjuntos de acessórios de sala de banho 
compreendendo cabides, toalheiros, saboneteiras, prateleiras, porta-rolos, 
porta-piaçabas, entre outros, fabricados integralmente em latão, dirigindo-
se a um segmento médio, médio-alto e de luxo.

Podemos encontrar espalhados pelo mundo inúmeras unidades hoteleiras 
equipadas com acessórios POMBO, nomeadamente em cadeias tais como 
Sheraton, Hilton, Meridien, St. Régis, Radisson, Holiday Inn Express, Mélia, 
Intercontinental, Crown Plaza, Namaskar Hotels, Marriott, Mandarin 
Oriental, Hotéis Real, Tivoli, Mercure, CS Hotéis, Bom Sucesso Design 
Resort, The Yeatman Hotel do Grupo The Fladgate Partnership , alguns 
palácios em Paris como o Plazza Athénée, Le Meurice, entre outros. 



Desde a sua fundação a POMBO sempre entendeu e promoveu, 
nos seus produtos, o design como um elemento diferenciador: 
promove valor, atribui significados e transmite emoções, 
procurando criar acessórios com esta marca de excelência. 
Uma criteriosa selecção das matérias-primas, um moderno 
equipamento produtivo, um atento controlo de produção, uma 
rigorosa preocupação ambiental e uma talentosa equipa garantem 
a qualidade com que os nossos produtos são reconhecidos.

Dentro da nossa estratégia de desenvolvimento no mercado 
europeu contamos hoje com um escritório de representações 
e salão de exposição em Paris - POMBO|design France – 
responsável pela gestão comercial do mercado do centro da 
Europa e que veio conferir uma maior notoriedade à marca. Com o 
objectivo estratégico de reforçar a marca POMBO, demonstrando 
que são as características distintivas da qualidade, inovação, 
design, e serviços associados, que nos diferenciam dos demais e 
que constituem uma poderosa arma na feroz luta concorrencial 
que se trava no terreno, a POMBO procura a notoriedade que a 
exposição persistente em apropriados meios de divulgação lhe 
permite, princípio impulsionador que nos motiva a participar nas 
mais prestigiadas feiras e certames internacionais.

Esperamos a sua visita em www.pombo.pt e no link 
www.pombodesign.com referente ao nosso catálogo, onde poderá 
aferir da qualidade, design e excelência dos nossos produtos, em 
perfeita harmonia com preços verdadeiramente competitivos.



A NOSSA 
HISTÓRIA



1961

Fundação da empresa

1980

Primeiros passos na 
internacionalização da 
empresa

1975

Dedicação exclusiva à 
fabricação de acessórios 
para salas de banho

1990

Atributo de empresa 
não poluente

2007

Abertura de um 
escritório de 
representações e 
showroom em Paris 
POMBO|design France

2011

Celebração do 50º 
Aniversário



O NOSSO 
MERCADO
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ONDE 
QUEREMOS 
CHEGAR





O QUE
FAZEMOS



FAZEMOS 
MAIS DO 
QUE SIMPLES 
ACESSÓRIOS 
DE CASA DE 
BANHO
www.pombodesign.com



AXIS
ver catálogo em 
www.pombodesign.com



CRYSTAL MAJESTIC
ver catálogo em 
www.pombodesign.com



KINGSTON
ver catálogo em 
www.pombodesign.com



PLANUS
ver catálogo em 
www.pombodesign.com



SENSIS

ver catálogo em 
www.pombodesign.com



EMPRESA ECOLÓGICA
desde 1988

Aliado ao design e inovação das suas criações, a 
POMBO procura incorporar as melhores tecnologias, 
economicamente sustentáveis e amigas do ambiente, de 
forma a reduzir os tempos e custos associados a todo 
o processo produtivo e uso e tratamento dos recursos 
naturais.
Para tal, a fábrica possui diversos equipamentos de 
extração e purificação do ar provenientes das secções de 
polimento e galvanoplastia, bem como uma estação de 
tratamento de águas residuais. Todos os resíduos sólidos 
são entregues a entidades competentes para posterior 
tratamento.



CONTACTOS

www.pombo.pt
facebook.com/pombodesign

susana.pombo@pombo.pt

(+351) 22 753 90 24

Av. da Junqueira, 330 - Francelos, Apartado 7
4406-901 Vila Nova de Gaia
Portugal



www.pombo.pt

visite o nosso catálogo
www.pombodesign.com
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