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Revelamos nesta edição um espaço
onde a pedra natural é rainha. De
diferentes cores, texturas e origens,
a Cupa Stone apresenta um catálogo
que promete surpreender até os mais
conhecedores profissionais do setor.

o fascinante
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O Cupa Group, projeto erigido por cinco famílias no final
do século XIX, iniciou o seu trajeto com a comercialização de
ardósia para telhados, sendo ainda hoje líder mundial neste
setor de atividade. Ao longo das décadas, a empresa foi ajustando a sua atividade, expandindo o negócio a outras áreas e
mercados. É nesta corrente de expansão que surge a Cupa
Stone na produção e comercialização de pedra natural, tendo
para isso adquirido fábricas e pedreiras situadas na Europa.
Atualmente, a Cupa Stone detém mais de 20 armazéns na
Europa (Portugal, Espanha, Suíça, França) e seis pedreiras
(Portugal, Espanha, França e Brasil) que lhe permitem manter
um cunho diferenciador, com a apresentação de pedras exclusivas no mercado.
Com a crise que se abateu no setor da construção,
verificou-se a necessidade de reestruturação da empresa. A
aposta recaiu na comercialização de pedra natural oriunda de
várias partes do mundo, com a abertura, em Portugal, de dois
armazéns, situados em Águeda e em Alfena, entre outros na
Península Ibérica.
O mais recente espaço em Portugal foi inaugurado em
janeiro de 2017, na rua da Argila, em Alfena, espaço onde
decorreu esta entrevista. No seu interior, percorremos um autêntico catálogo de pedra natural à escala humana. Falamos
de placas de mármores, granitos e ardósia das mais variadas
cores e de diferentes origens. Um conceito que tem conquistado
marmoristas, assim como o cliente final que pode deste modo
escolher o material que pretende, tendo a verdadeira noção das
suas características e especificidades.
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O diretor da Cupa Stone Portugal,
Carlos Mendes, apresenta-nos este
espaço – com perto de duas centenas
de pedras distintas – que “procura ser
agradável para receber os clientes,
deixando-os à vontade para escolher o
produto que vai ao encontro das suas
intenções”.
Pese embora as ligeiras oscilações
na procura, a pedra natural continua
a ser um produto bastante requisitado
por diferentes públicos e para diversas
finalidades. Dentro deste nicho, surgem
tendências que devem ser aproveitadas
pelas empresas, apresentando aos
clientes o máximo de oferta possível.
Para isso, a Cupa Stone integra um departamento que se foca exclusivamente
na procura de novos materiais.
Falamos de uma empresa que se
assume diferente também pela sua
capacidade de aceitar desafios e nunca dizer “não”. São muitos os clientes
que solicitam pedras diferentes ou com
formatos invulgares e, nesses casos,
a equipa da Cupa Stone contacta as
pedreiras e procura responder de forma eficiente a todas as solicitações.
“O nosso crescimento deve-se muito a
essa capacidade de responder a todos
os pedidos”, sublinha Carlos Mendes.
Trabalhando com um material ancestral, a Cupa Stone não foge à necessidade de inovar. Nesse sentido, mais
recentemente, iniciou o processo de
comercialização de materiais compostos como os quartzos tecnológicos. No
passado mês de março, a empresa fez
o lançamento de uma linha de materiais
porcelânicos, no claro aproveitamento
de mais uma tendência e solicitação
do mercado.
Dentro destas variantes, surgem
ainda as soluções de construção STONEPANEL®, o único painel de pedra
natural certificado para a instalação em
exteriores – solução certificada ímpar
por poder ser fixada em fachadas, paredes de interior ou marcar presença em
projetos de arquitetura paisagística –, o
DECOPANEL®, mais indicado para uso
decorativo no interior das habitações ou
o último lançamento da empresa, STONETACK®, o primeiro painel autocolante
de ardósia natural para a decoração de
paredes interiores.

