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Gabelex - Indústria de Tectos Metálicos, S.A.
Rua João Evangelista Faria e Almeida, nº 221
4795-802 São Martinho do Campo
Portugal

Sede Portugal

Zona Norte e Zona Centro Sul
+351 962 149 312

Zona Norte Centro, Zona Sul e Ilhas
+351 962 149 307

Atendimento ao cliente:

+351 962 149 304
+351 252 143 000

gabelex@saint-gobain.com
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Carta de Serviço

Transporte incluído para expedir a partir de:

Tectos metálicos, lâminas e Quadrículas 100 m2

Tectos Eurocoustic 3 paletes

Perfis Quick-Lock 2500 ml

Certificados e especificações técnicas
www.gabelex.pt
www.eurocoustic.pt

Atendimento ao cliente
Tel.: +351 252 143 000
Fax: +351 252 143 099
E-mail: gabelex@saint-gobain.com

Jurisdição

Em caso de litígio, todas as partes ficam submetidas 
expressamente aos Tribunais de Guimarães (Portugal). 

Gama CustoQuantidade mínima

Tectos metálicos, Lâminas e Quadrículas <100m2

Sob  
consultaTectos Eurocoustic 1 ou 2 paletes

Perfis Quick-Lock <2500 ml

Mix Tectos + QL 2 paletes + 1500 ml –

Outras possibilidades de envio

Aos produtos mencionados no presente documento 
atribuímos uma classificação logística, que passamos a 
evidenciar:

Produtos      : São os produtos que têm um prazo de entrega 
de 5 dias úteis a partir da data de recepção no nosso serviço 
de atendimento ao cliente (antes das 12 Horas), no caso de 
pedidos que completem 3 paletes.

Produtos       e especiais: São os produtos fora da nossa gama 
de stock permanente, prazos e dimensões sob consulta. 
Não se aceitam alterações/cancelamentos de pedidos de 
produtos        e Especiais após estes entrarem em fabrico.

Notas:
- Prazo de validade dos pedidos: qualquer pedido em curso 
que não tenha sido expedido no prazo de 1 mês, desde o dia 
da entrada do pedido de compra e por motivos alheios á 
Gabelex, será  considerado anulado da nossa carteira para 
expedição.

- Quando no mesmo pedido existam produtos com diferentes 
classificações logísticas o prazo de entrega para todos eles 
será o correspondente ao prazo mais prolongado.

- A Gabelex reserva o direito de modificar a presente carta de 
serviço sem aviso prévio.

Válida para a Península Ibérica

Classificação Logística

Em stock: 5 dias utéis após recepção do pedido no 
nosso centro de serviços de atendimento ao cliente.

Sob Consulta.


