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Arte

construída em
ferro e inox
A Idyall, empresa de mobiliário metálico,
tem vindo a surpreender o mercado pelo
arrojo e constante aposta na inovação.

Tudo começou pelas mãos de José Cruz que, hoje, acompanhado pelos filhos (Marco, Leandro e Hélder), vê o projeto
ser parceiro preferencial de grandes marcas e empresas
espalhadas pelo mundo. As atuais instalações, adquiridas
em 2014, permitiram agregar as valências de serralharia e
pintura eletrostática – até então localizadas em unidades fabris
distintas –, tendo sido, este mês, inaugurada a ampliação do
espaço, que passa a comportar uma secção de tornearia.
Passos sustentados que permitiram à Idyall alavancar todas
as áreas e aumentar a sua capacidade de produção, conferindo maior visibilidade à qualidade do trabalho que vinha
sendo realizado.
Pode encontrar peças com o cunho da Idyall, a título de
exemplo, no mítico Café Guarany, no Porto, nos barcos Douro
Azul ou em hotéis internacionais. Falamos de peças de mobiliário com design, mas também de autênticas obras de arte,
exclusivas, construídas à medida das pretensões do cliente.
Em 2018, a Idyall promete surpreender com o lançamento
de um catálogo próprio que vai impulsionar o seu posicionamento como marca à escala global. Como exemplo da
criatividade que impera na Idyall, ali foi criado um banco em
formato de rolha de champanhe que tem sido devidamente
explorado pelos seus clientes.
Ainda neste campo, a Idyall marca presença no evento
“Braga, Cidade Europeia do Desporto 2018” ao ter construído
a bola de Rugby, com mais de cinco de metros de comprimento, exposta na Universidade do Minho.

ELEMENTOS DE DIFERENCIAÇÃO
Poderia a capacidade técnica e a experiência em serralharia,
por si só, ser o elemento diferenciador desta empresa com sede
em Alfena. Porém, em todos os seus serviços, a Idyall prima
pela excelência, algo que se estende à pintura eletrostática e à
tornearia. Nestes setores a inovação impera com acabamentos
exclusivos, de qualidade superior, que fidelizam os clientes mais
exigentes dentro e fora de portas. Áreas complementares, mas
que individualmente conquistam também parceiros dentro do
setor.
Ética, exigência, resiliência, inovação e ambição são características presentes no ADN desta firma portuguesa para quem
cada desafio é aceite numa perspetiva de superação. Uma
empresa familiar que preza a qualidade dos seus colaboradores
e onde o ambiente descontraído impulsiona a produtividade e
a atenção conferida a cada tarefa.
Em 2019, a já regular visita às maiores feiras do setor pode
passar, com o lançamento do catálogo próprio, pela presença
da marca num dos maiores certames realizados em Paris.

