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Quem somos
Somos a Mozambique Oasis, Lda, um
grupo ambicioso e focado nos objetivos,
trabalhamos todos os dias para entregar
aos nossos clientes o melhor que o Mercado tem ao seu dispor.
o nosso lema é actuar com amor e proﬁssionalismo e para isso contamos com
uma vasta equipe, forte e experiente de
proﬁssionais de diversas áreas de actuação, dentre elas destacamos os sectores de: Vendas, Gestão comercial e
Produção.
Desta forma acreditamos que poderemos estar presente na vida de cada
Moçambicano em qualquer circunstância. Somos um conjunto de 4 sucursais
de material de construção, loja de Malhazine, Matola C, Matola N4 e Mozal.
Oferecemos a melhor experiência de
compra, com qualidade no atendimento,
serviços diferenciados e um mix de produtos com mais de 2 mil itens.
Inovamos ao ser a primeira empresa de
material de construção a trazer um conceito de lojas destinadas à proﬁssionais
de construção, construtoras, empresas
de manutenção e outros proﬁssionais de
forma geral.
Com uma forte dinâmica e visão a longo
prazo de percurso da economia Moçambicana nossos
produtos e serviços são feitos especialmente para quem busca conforto e segurança, desenvolvidos pela alta tecnologia
e destinados a consumidores como você,
que procuram qualidade com os melhores preços.

Nossos objectivo
A Mozambique Oasis, Lda, é um grupo ambicioso
com objetivos de trabalhar todos os dias para
entregar aos nossos clientes o melhor que o Mercado tem ao seu dispor.
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Nossa Empresa

A Mozambique Oasis, Lda, dispõe do seguinte materia de construção:

“Pensando em sua segurança!
Investimos mais na qualidade
dos nossos materiais.”

• Granito;
• Quartzo;
• Tijoleiras;
• Chapa Melamina;
• Chapa MDF;
• Chapa Unitex;
• Chapa IBR e ondulada;
• Portas e aros;
• Postes;
• Tabúas tratadas e não
tratadas;
• Barrotes, ripas e pranchas;
• Contraplacadas;
• Madeira laminadas pinho;
• Tintas e verniz;
• Perfís metálicos;
• Deck, cladding, vários
perﬁlados de madeira
• Asnas
• Postes tratados e Laka laka
• Material de construção;
• Material de canalização;
• Material de inﬁlitração;
• Loiças sanitárias;
• E outros.
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Chapas Melamina,Madeira MDF & Orlas

Chapas Melamina,
Madeira MDF &
Orlas
É com prazer que lhe damos as boas-vindas ao
mundo das soluções de decoração. Inspire-se
com a nossa gama decorativa de Melaminas
(MF), Laminados (HPL) ou Compactos (HPL C) e
escolha a melhor solução para o seu projeto, e às
novidades que dele fazem parte. Estamos certos
de que descobrirá o design decorativo que procura e esperamos que encontre ainda mais
inspiração nos nossos produtos.
A Mozambique Oasis, Lda, possui uma vasta
gama de painéis melamínicos Innovus e da Pg
Bison, apresentam um mundo de desenhos e possibilidades inﬁnitas de decoração. Apresentando
uma superfície adequada para aplicações interiores, fácil de limpar, com resistência a manchas
e riscos, sem requerer manutenção especial.

Chapas Melamina,Madeira MDF & Orlas
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Chapas Melamina,Madeira MDF & Orlas

“

DEIXE
A SUA
COZINHA
AO SEU
ESTILO
PREFERIDO

Chapas
Melamina

”

Chapa melamina é um revestimento decorativo que utiliza
papel impresso impregnado
com resina posteriormente
aplicado num dos nossos
painéis de derivados de madeira (aglomerado de partículas
(PB) ou aglomerado de ﬁbras
de média densidade (MDF)
A Mozambique Oasis Lda,
possui Painéis revestidos a
melamina, com substrato em
aglomerado de partículas ou
MDF, disponível em cerca de
200 decorativos.
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Chapas Melamina,Madeira MDF & Orlas

Chapas MDF
MDF é um painel decorativo de
ﬁbra de média densidade
tingido em massa, que alia a
cor e a versatilidade às vantagens naturais da madeira.
MDF permite lhe desenvolver
novos conceitos de interiores,
altamente individualizados
com uma profundidade inspiradora, que resultam em ambientes acolhedores e equilibrados, pautados pela clareza
arquitetónica. As suas características, como a isenção de
formaldeído e a elevada
resistência à luz, tornam o
Innovus Coloured MDF único e
oferecem inúmeras possibilidades de combinação e aplicação em diferentes espaços.

Orlas
Disponível em combinação com
décors, as orlas constituem o
acabamento perfeito de um
painel decorativo. A ﬁm de
garantir a qualidade e a
disponibilidade, a EGGER
fabrica as suas próprias orlas.
A gama inclui orlas de plástico,
assim como orlas melamínicas.
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Asnas, Decks & Portas

Asnas, Decks,
& Portas
A MiTek é o fornecedor líder mundial de Asnas e
placas conectoras. Temos várias instalações de
fabricação e armazéns comprometidos em fornecer os produtos de que você precisa quando e
onde precisar.
A MiTek fabrica Asnas e placas conectoras conﬁáveis e de qualidade desde 1955, oferecendo ao
cliente Asnas e placas conectoras com o melhor
equilíbrio entre o valor do prego e a resistência
do aço na indústria e atendem ou excedem os
requisitos do código de construção local. Usamos
apenas aço da mais alta qualidade para nossas
placas de conector.

Asnas, Decks & Portas
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Asnas, Decks & Portas

Asnas
A Mozambique Oasis, Lda,
fabrica em asnas Estruturas de
madeira e metálicas
vendemos também acessórios
para o fabrico de asnas
empresa patenteada pela:
MiTek.
Tudo para atender cada vez
melhor os nossos clientes

Decks
Deck são da mais alta qualidade e estão disponíveis nas
nossas lojas. Nossos decks
são:
Duráveis (resistente a deformação, inchaço, desbotamento
e rachaduras).
Custo-benefício (tanto no curto
quanto no longo prazo).
Fácil de manter (basta lavar
com água e sabtão).
Seguro (antiderrapante, sem
lascas ou rachaduras).
Com inúmeras aplicações
Processado e tratado por nós
CCA nivel H3
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Asnas, Decks & Portas

Barrotes
A Mozambique Oasis, Lda,
possui uma vasta gama de
barrotes de pinho, com varias
dimensões.

Portas & Aros
Porque a nossa maior preocupação é a sua segurança,
temos uma vasta gama de
portas, desde: contraplacados,
umbila, chanfuta e muito mais,
e também temos uma grande
diversidade de aros.
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Ferragem & Chapas IBR

Ferragem &
Chapas IBR
Pensando na segurança da sua
obra, a Mozambique Oasis, Lda,
dispõe do melhor material de
ferragem, com alto padrão de
qualidade

Ferragem & Chapas IBR
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Ferragem & Chapas IBR

Mateial
de Ferragem
A Mozambique Oasis, Lda,
dispõe de uma vasta gama de
material de ferragem de alto
padrão, desde cantoneiras,
tubos e muito mais

Chapa IBR
Temos disponivél chapas IBR
de alta qualidade sob a medida
do cliente.
IBR 0.40 galvanizado/metro;
IBR 0.40 vermelho/metro;
IBR 0.40 verde/metro;
IBR 0.60 galvanizado/metro;
IBR 0.60 vermelho/metro;
IBR 0.60 verde/metro;
IBR 0.60 azul/metro;
IBR 0.50 vermelho/metro;
IBR 0.50 verde/metro;
IBR 0.50 Azul/metro.
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Tintas & Verniz

Tintas & verniz
A Mozambique Oasis, Lda, um grupo com objectivo de satisfazer os seus clientes, com as melhores soluções de tintas e vernizes para colorir o
seu lar e seu ambiente de trabalho, com as melhores marcas do mercado, como Robbialac, Plascon e Barbot.

Tintas & Verniz
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Tintas & Verniz

Tintas
Possuimos uma vasta gama de
tintas das melhores marcas
que pode encontrar no mercado, para qualquer ambiente,
desde tintas acrílicas, fachadas,
interiores e muito mais.
representamos as seguintes
marcas de tintas:
Robbialac;
Plascon e
Barbot.

Verniz
Garanta a durrabilidade segurança da
estrutura do seu tecto,
com as nossas soluções!

Granitos & Quartzo

Granito &
Quartzo
Dispomos de uma vasta
variedade de granitos e quartzos
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Granitos & Quartzo
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Granitos & Quartzo

Granitos
Temos disponivel o melhor do
granito, ao melhor preço,
cortes à medida do cliente, e
pedras inteiras de 1 metro
quadrado
dispomos das seguintes espessuras 2cm e 3cm.

Quartzo
Deixe a sua cozinha mais
elagante com o melhor Quartzo
que a Mozambique Oasis tem
para si!
Temos disponivél em uma
grande variedade de cores.
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Ferramentas & Acessórios

Ferramentas &
Acessórios
Temos os melhores parceiros,
pensando na sua segurança no
trabalho

Ferramentas & Acessórios

19

20

Ferramentas & Acessórios

Ferramentas
CAT
Dispomos de vários materiais
de trabalho, da renomada
Marca Cat, com objectivo de
garantir maior ﬂexibilidade e
segurança no seu trabalho.

Ferramentas
Tork Craft

Se procura a melhor ferramenta para o seu cotidiano, nos
temos a melhor solução!
dispomos de uma vasta gama
de ferramenta da Tork Craf
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Ferramentas & Acessórios

Acessórios de
banheiro
Encontre uma vasta gama dos
melhores acess
acessórios para seu
banheiro nas nossas lojas!

Acessórios
de cozinha
Se quer montar o seu quarto,
cozinha e muito mais, nós
temos os melhores acessórios
para os seus móveis.
Para
mais
informações,
consulte a nossa loja online ou
website.
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“O MELHOR
MATERIAL
PARA TI!

”

Visite-nos
Maputo - Av. Maria de Lurdes Mutola, Bairro de Malhazine
Cel: +258 845221431/+258 863616555
Matola - Av. da Namaacha - Condomínio Tudor, atrás da Shoprite
Cel: +258 84 52 21 431
Matola - Av Samora Machel - nº 374
Cel: +258 84 52 21 431
Mozal - Rua da Mozal - nº 371
Cel:+258 84 52 21 431
Email: vendas@mozoasis.com I Web: www.mozoasis.com

