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Made of iron

Fundada em 1980, e fruto de uma vontade de ferro, 
a MGP assume hoje um posicionamento claro no 
sector metalúrgico português.

EXPERIÊNCIA COMPROVADA

Há mais de 30 anos no mercado, e pautando a sua 
actividade pelo rigor na produção, profissionalismo 
da equipa, qualidade do produto, a MGP é sinónimo 
de experiência e know-how na produção de:

Estruturas | coberturas | revestimentos | mezzanine | 
escadas | portões… 

DIFERENCIAÇÃO

Atenta à evolução do mercado e conhecedora das 
suas crescentes exigências, a MGP aposta na ino-
vação e no design para afirmar a sua diferenciação.
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Determinada a diferenciar-se no seu sector, a MGP 
aposta no segmento decorativo e encontra no de-
sign, inovador, a sua porta de entrada.

Ao design a MGP soma o profundo conhecimento 
do ferro, elevando ao expoente máximo o seu po-
tencial de aplicação.

Personalizados com vários acabamentos e combi-
nados com vários materiais, simples ou irreverentes, 
claros ou escuros, robustos ou elegantes, os produ-
tos com assinatura MGP atribuem personalidade e 
um toque final na decoração de espaços habitacio-
nais, comerciais e empresariais.

O DESIGN
Inovador

OS PRODUTOS
Exclusivos
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Made of iron

ESCADA 
FusãoA robustez do ferro, combinada com a elegância do 

vidro, dá forma a uma escada de linhas intemporais. 
Uma prova de que os opostos se complementam.

ACABAMENTOS:

Degraus em vidro, temperado e laminado, comple-
mentados por uma viga central e um corrimão em 
ferro termolacado em tom ferrugem.

ESCADA
Antara De linhas simples e adequada para ambientes mais 

sofisticados, esta escada resulta da combinação 
perfeita entre o ferro e o granito. Uma proposta de 
inigualável durabilidade.

ACABAMENTOS: 

Degraus em granito azul lavrador, estrutura central e 
corrimão em ferro lacado a preto.
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Made of iron

PORTÃO
Alma Da soldadura de várias peças de perfil de ferro re-

sulta este portão harmonioso. Uma peça que per-
sonifica a afirmação “quando o todo é a soma das 
partes”.

ACABAMENTOS: 

Ferro decapado, técnica que visa a remoção de oxi-
dações e impurezas inorgânicas.

ESCADA
OrgânicaDegrau a degrau, esta escada com assinatura MGP 

dispensa a existência de uma estrutura central.
Uma proposta perfeita para ambientes sem grande 
disponibilidade de espaço.

ACABAMENTOS: 

Degraus suspensos de madeira, que pode ser com-
binada com a madeira do piso, fixos a uma estrutu-
ra lateral robusta de ferro lacado. 
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Made of iron

PORTÃO
EstruturalFeito de ferro e aço, este portão de linhas simples 

rectangulares funciona através de um sistema de 
abertura pivotante, composto por rolamentos supe-
riores e inferiores. 
Um exemplo de simplicidade ao serviço da funcio-
nalidade.

ACABAMENTOS: 

Caixilho em ferro, lacado a frio na cor preta, preen-
chido no interior com cabos de aço inoxidável.
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