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A empresa UTILZÁS Iniciou a sua atividade em 
Março de 1976, é uma empresa familiar no lugar 
de Oronhe, concelho de Águeda, que se dedica 
ao fabrico de acessórios de casa de banho, lar e 
outros que estejam relacionados com a área meta-
lúrgica (CAE 25992).

Com o passar dos anos, e devido à evolução e 
exigência do mercado, fomos desafiados a de-
senvolver diversas linhas de produtos, o que nos 
permite neste momento ir de encontro às várias 
solicitações dos nossos clientes.

O início da Utilzás foram os Varões de duche ex-
tensíveis retos ou curvos e nos vários acabamentos 
definidos ou solicitados pelos clientes.

Os Armários de casa de banho evoluíram ao longo 
dos anos, sendo que neste momento existem ar-
mários que se adaptam a qualquer divisão.

As linhas de Toalheiros (fixar, de pé e combinados) 
também cresceram com a empresa tendo neste 
momento disponíveis linhas clássicas e linhas 
vanguardistas.

Os produtos de utilidade doméstica como os es-
tendais chão, parede, teto e varanda continuam 
fieis ao seu design, resistência e durabilidade.

Espelhos para todos os espaços não só para a casa 
mas também para a loja ou o escritório. Para o 
cliente que pretende algo mais simples, com ou 
sem iluminação ou para o cliente que pretende 
arrojar com molduras trabalhadas ou fusing.

Resguardos para duche é possivelmente uma das 
nossas maiores gamas de produtos, além dos ar-
tigos de catálogo damos também possibilidade 
ao cliente de criar o seu artigo consoante o que 
idealizou ou adaptado ao espaço existente. Claro 
que o resguardos necessita também de uma base 
ou de uma banheira que pode escolher no nosso 
Catálogo dedicado a estes produtos.

Temos também disponível para os nossos clientes 
Tampos de sanita (em mdf, contraplacado maríti-
mo, PP ou termoduro), artigos em inox para Mobili-
dade reduzida, entre outros produtos diversos (Bal-
des, talochas, cestos).

A nossa mais recente área de intervenção é o fabri-
co de Expositores diversos, uma área também ela 
feita de encontro aos pedidos e necessidades dos 
nosso clientes. Uma das nossas principais carac-
terísticas é o facto de termos a possibilidade de 
fazer o produto á medida do cliente e em serie.

The company UTILZÁS started its activity in March 
1976, is a family business in place of Oronhe, 
municipality of Águeda, which is dedicated to 
the manufacture of bathroom accessories, home 
and others related to the metallurgical area (CAE 
25992).

Over the years, and due to the evolution and 
demand of the market, we have been challenged 
to develop several product lines, which allows us to 
now meet the various requests of our customers.

The beginning of Utilzás were the straight or 
curved extensible shower rods and in the various 
finishes defined or requested by the customers.

Bathroom cabinets have evolved over the years, 
and at the moment there are cabinets that adapt 
to any room.

The Wipes lines (fixing, standing and combined) 
also grew with the company having currently 
available classic and avant-garde lines.

Domestic utility products such as floor, wall, 
ceiling and balcony stretchers remain true to their 
design, endurance and durability.

Mirrors for all spaces not only for the house but 
also for the shop or the offices. For the customer 
who wants something simple, with or without 
lighting or for the customer who wants to throw 
with worked frames or fusing. 

Shower pads is possibly one of our largest range 
of products, in addition to catalog articles we also 
give the customer possibility to create their article 
according to what he has idealized or adapted to 
the existing space. Of course, the guards also need 
a base or a bathtub that you can choose from in 
our catalog dedicated to these products 

We also have available for our customers 
toilet covers (in mdf, maritime plywood, PP or 
thermohard), stainless steel articles for reduced 
mobility, among other various products (buckets, 
hocks, baskets).

Our most recent area of intervention is the 
manufacture of Exhibitors, an area also it made to 
meet the requests and needs of our customers.

One of our main features is the fact that we 
have the possibility to make the product to the 
customer and in series.
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