




Nasce da AP3J – Engenharia, Lda, empresa que tem 
por base valores, história e experiência comprovadas 
com mais de 100 anos de presença no setor das 
rochas ornamentais, aliando a tradição à constante 
inovação e aperfeiçoamento, criando um equilíbrio 
entre o passado e o futuro.

Para tal equilíbrio, a GranumLux baseia-se em valores 
fundamentais de rigor, de qualidade e de confiança, 
pretendendo corresponder às necessidades do mercado, 
fornecendo um serviço especializado, de forma a obter o 
respeito e a satisfação dos seus clientes.

A empresa está sediada em Mangualde, no distrito 
de Viseu, na zona centro de Portugal. É nesta zona 
que se situam as instalações de transformação da 

matéria-prima em produto acabado, assim como as 
pedreiras de granito. Para além disso, em Angola, 
estão à disposição as pedreiras de granito negro 
e de mármore branco, matérias que primam pela 
excelente qualidade.

As atividades desenvolvidas nas várias áreas 
geográficas têm um forte sentido de responsabilidade 
social e ambiental, através de um modelo de gestão 
equilibrado entre os diversos fatores essenciais ao 
sucesso da GranumLux, tais como:

› Valorização do capital humano;
› Preservação e proteção ambiental;
› Crescimento económico sustentado.

Somos uma marca 
portuguesa do setor das rochas 
ornamentais, que dedica a 
sua atividade à exploração de 
pedreiras de granito e mármore 
e à transformação da matéria-
prima em produto acabado.



Matérias-primas
GRANITO & MÁRMORE



A GranumLux tem ao seu dispor uma 
grande variedade de granitos nacionais 
e internacionais, os quais são facilmente 
distinguidos pelo grão, textura e cores. Todo 
o processo de seleção e transformação 
da matéria-prima é acompanhada pelos 
colaboradores, de forma a garantir o 
máximo rigor, com o objetivo de fornecer 
um produto de qualidade e que se destaque 
pela sua beleza.

Para além disso, mantém boas relações 
com outras empresas fornecedoras de 
granito, de forma a conseguir proporcionar 
aos seus clientes uma gama mais alargada 
de granitos.

MATÉRIAS-PRIMAS

O granito é um tipo comum de rocha 
ígnea ou magmática, composta 
essencialmente por minerais como: 
quartzo, mica e feldspato.

Devido à sua dureza e resistência, torna-se um 
material de extrema importância para a construção 
civil, tendo uma grande adaptabilidade a diversos 
produtos e fins a que se destina.

Mangualde
Na pedreira em Mangualde, distrito de Viseu, 
na zona centro de Portugal, tem ao dispor 
vários tipos de granitos.

#3
GRANITO AMARELO ESCURO 
CORVACEIRA

#2
GRANITO AMARELO CLARO 
CORVACEIRA

#9
GRANITO CINZA
CORVACEIRAGranito



Angola
A partir da pedreira existente em Angola, 
a GranumLux fornece aos seus clientes os 
granitos abaixo.

#11
GRANITO BLUE IN 
THE NIGHT

#10
GRANITO NEGRO 
ANGOLA

Outros
granitos

A GranumLux trabalha em parceria com 
outras empresas de exploração de granito, as 
quais fornecem as seguintes matérias-primas:

#5
GRANITO CINZENTO
DE ALPENDURADA

#4
GRANITO CINZENTO 
ANTAS

#6
GRANITO ROSA 
MONFORTE

#7
GRANITO NEGRO
PAÇOS DE FERREIRA



MATÉRIAS-PRIMAS

Mármore

O mármore é uma rocha metamórfica 
originada através de calcário, que é 
sujeito a elevadas temperaturas e a 
pressões externas.

A GranumLux orgulha-se da excelência da 
matéria-prima que coloca ao seu dispor.
Em Angola, existe a exploração de uma pedreira 
de mármore branco, sendo este passível de 
transformação nas instalações da empresa.

#12
MÁRMORE BRANCO 
ANGOLA



Áreas de Produção e 
Equipamentos
PEDREIRA, PAVILHÃO DE CUBOS 
& PAVILHÃO DE SERRAÇÃO



GranumLux. Quando se conjuga 
o equilíbrio entre a história e 
experiência, a inovação e o constante 
aperfeiçoamento.

De forma a corresponder às expectativas dos 
seus clientes, detém equipamentos de qualidade, 
inovadores no setor das rochas ornamentais.

Pedreira

EQUIPAMENTOS

CAT 980 M – CATERPILLARA
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MÁQUINA FUNDO DE FUROE

3 x PELLIGRINI FIOD

BANQUEADOR COS 2.40
(DE 2 MARTELOS N95)

C

ESCAVADORA 340 FB



Pavilhão
de cubos

Com 12x24m de dimensão, o 
pavilhão de cubos situa-se em 
Mangualde, Viseu.
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MÁQUINA P 120 TON



G H

I

MARTELOSI

CAT 910 MH

6 P40 TON (CUBOS DE GRANITO)G
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Pavilhão
de serração

Com 20x75m de dimensão, o 
pavilhão de transformação situa-se 
em Mangualde, Viseu.

J
PELLIGRINI DECAWIRE 
(12 FIOS)
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MÁQUINA DE JATO DE GRANALHA 
COGEIM MOD. STL 1500/3TR

N

MÁQUINA DE POLIR CONSTRUAL PA/GM

MÁQUINA DE CORTE CONSTRUAL CE 3+1 
EIXOS (disco de corte - diâmetro do disco: 
600-1000mm)

L

MÁQUINA DE CORTE CONSTRUAL CB 
1600 C/ 2 MESAS
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CAT 910 MR

DONATONI  JET 625 CNCQ

DONATONI  SX-3P

DONATONI CNC “QUADRIX” DG 1200 
MTC (5 EIXOS + 1 TORNO )

O



Produtos
ACABAMENTOS



PRODUTOS

Devido à experiência dos seus 
colaboradores e à qualidade dos 
equipamentos, oferece uma vasta 
diversidade de acabamentos e 
produtos aos seus clientes.

As soluções passam por:
› Bruto/Tosco
› Serrado
› Polido
› Grenalhado

› Bujardado
› Flamejado
› Amaciado
› Escovado
› Areado 
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Acabamentos



Portfólio
OBRAS



Rua da 
Restauração
PORTUGAL

Pedra
#3 Granito Amarelo 
Escuro Corvaceira
#9 Granito Cinza 
Corvaceira

Área
20 000m²

Produto
Cubo 9x11
10x10x20
Lancil

Arquiteto
José Carlos Portugal



Pedra
#9 Granito Cinza 
Corvaceira

Produto
Lajeado 

Museu do 
Louvre
FRANÇA



Pedra
#2 Granito 
Amarelo Claro 
Corvaceira

Produto
Cubo 14x20x7

Porto
Calais
FRANÇA



Pedra
#3 Granito 
Amarelo Escuro 
Corvaceira

Área
2 000m²

Produto
Cubo 4x6

Caves
Sandeman
PORTUGAL



Pedra
#4 Granito
Cinza Antas

Área
500m²

Produto
Cubo 7x9

Aeroporto
de Lyon
FRANÇA



Estrada Municipal, 6152, 7
3530-032 U.F. de Tavares, Mangualde
Viseu, PORTUGAL

+351 232 243 014
geral@granumlux.com

Eng. Jorge Duarte 
+351 924 477 344
jorge.duarte@granumlux.com

MERCADO INTERNACIONAL

CONTACTOS

granumlux.com




