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QUALIDADE QUE CONVENCE.
Em todo o mundo.

A inovação encontra a perseverança: 
A empresa STARCKE GmbH & Co. KG é a 

sua especialista especializada na produção de 
abrasivos em suportes para uso indus-
trial e doméstico. Como empresa de média 
dimensão, familiar e independente na quar-
ta geração, temos vindo a convencer clientes 
e parceiros em todo o mundo com qualidade 
“Made in Germany” - desde 1829.

Hoje a STARCKE é uma das principais empre-
sas de abrasivos de qualidade com uma forte 
posição internacional. Estabelecemo-nos como 
fornecedor mundial de micro-grão em suporte 
de papel à prova de água MATADOR e discos 
de grip para a indústria do automóvel e oficinas 
mecânicas, entre outros. 

Solucionamos problemas – tratamento in-
dividual e baseado nas necessidades. Seja na 
Alemanha ou em qualquer outra parte do mundo 
- estamos sempre lá à sua disposição.  

Verdadeiro STARCKE. Desde 1829.
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MÁ XIMA SEGUR ANÇA NOS  
PROCESSOS

Segurança em todas as aplicações: 
STARCKE tem a certificação ISO 9001 e 
também cumpre as normas exigidas pelos 
clientes, por exemplo, na indústria automó-
vel. 

UM ACABAMENTO PERFEITO

Para processos de produção impecá-
veis: as cintas e discos abrasivos STARCKE 
mantêm uma qualidade consistente - um 
factor importante na optimização dos seus 
resultados de lixagem.  

QUALIDADE SEGUR A. OFERTA COMPLE TA.
STARCKE significa qualidade “Made in Germany” e uma vasta gama de produtos para lixagem húmida e seca. A máxima durabilidade e 
excelente qualidade de superfície caracterizam os nossos produtos. Controlos de qualidade contínuos asseguram que as mais altas 
exigências da STARCKE são satisfeitas sem excepção. Ao longo de todo o processo - desde o desenvolvimento até à produção - mante-
mo-nos sempre atentos à qualidade. 

Documentamos com precisão todos os resultados dos testes e cumprimos sempre todas as normas importantes externas e do cliente. O 
seu Plus com STARCKE: garantia de qualidade absoluta para todos os processos e todos os produtos.

SIMPLESMENTE DE QUALIDADE SUPERIOR:
Abrasivos „Made in Germany“.
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IDEIAS COM FUTURO. SERVIÇO E X PERIENTE.
Resolver problemas é a nossa paixão. Durante todo o processo de desenvolvimento e produção, trabalhamos com toda a nossa ex-
periência para si - tal como o seu negócio exige. Você beneficia da nossa vasta experiência em todas as áreas. A nossa visão criativa no 
dia-a-dia vai muito além disso.  

Os nossos consultores de produtos e engenheiros de aplicação irão aconselhá-lo profissionalmente, também na sua empresa. Com a nossa 
percepção de qualidade e uma grande capacidade de inovação, encontramos a solução óptima para a sua aplicação, sempre de acordo 
com as suas exigências, sempre precisa, sempre rápida e económica na sua realização.

IDEIAS COM  FUTURO.
Serviço com experiência.

A nossa gama - a sua vantagem: 
Há quase 200 anos que os nossos abrasivos em 
tecido e suporte de papel têm dado aos mais 
diversos produtos o acabamento perfeito.
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VERNIZES

O tratamento de vernizes com microgrão 
é um grande desafio. Os microdiscos 
STARCKE e as margaridas STARCKE são 
uma garantia de superfícies brilhantes.

CATAFORESE / MASSAS

STARCKE oferece uma variedade de abra-
sivos de alto desempenho para lixar tanto 
primários por cataforese como massas na 
preparação para a lacagem. 

QUALIDADE CONSISTENTE DO 
PRODUTO

STARCKE FINISHING SYSTEM cumpre os 
mais altos padrões de uma constante qua-
lidade excelente. Os nossos engenheiros de 
aplicação irão compor uma combinação in-
dividual de abrasivos e agentes de polimen-
to para si, de acordo com os seus requisitos 
específicos. 

SOLUÇÕES PERFEITAS.
Para exigências aceleradas.

STARCKE Automotive

As mais elevadas exigências são padrão 
na indústria automóvel. Trabalhamos 

em conjunto com os principais fabrican-
tes de automóveis e os seus fornecedores 
em todo o mundo. Por muito boas razões: 
STARCKE é especialista na produção de 
superfícies impecáveis nos campos da 
prensagem, carroçaria nua, impri-
mação por cataforese, massas e ver-
nizes.

Satisfazemos perfeitamente os requisitos 
mais complexos. As nossas parcerias a 
longo prazo na produção e desenvol-
vimento são a prova disso. Como empresa 
de média dimensão, podemos garantir um 

elevado grau de personalização e a 
máxima flexibilidade na implementação. 
 
O serviço completo da STARCKE significa 
para os nossos parceiros na indústria do 
automóvel: 

- aconselhamento e planeamento per-
sonalizados, 
- serviço fiável de implementação e en-
trega
- bem como a qualidade consistente do 
produto.

Mais do que uma boa razão para uma par-
ceria com a STARCKE!
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L IX AGEM DE BOBINES DE 
FOLHA F INA

STARCKE desenvolve e fabrica cintas abra-
sivas de alto desempenho para empresas 
de manipulação de aço inoxidável.

L IX AGEM SEM CENTRO
 

No nosso portfólio encontrará o abrasivo 
adequado para cada aplicação industrial. 
Durabilidade óptima. Com resultados per-
feitos.

TORNEIRAS E FERRAGENS

Com cintas abrasivas altamente flexíveis 
para pequenos raios, STARCKE dá um 
contributo importante para o tratamento 
perfeito de superfícies, por exemplo, na 
indústria de torneiras e ferragens.

ACABAMENTO IMPECÁVEL.
Para a mecanização do metal.

Quer seja aço inoxidável, laminado a 
quente ou a frio, metais coloridos ou 

alumínio: STARCKE sabe com que abra-
sivo são obtidos os melhores resultados. 
Aconselhamo-lo com o nosso know-how na 
escolha do tipo de grão, suporte e fixação - 
para excelentes resultados no tratamento 
de superfícies. 

Desenvolvemos e fornecemos abrasivos 
de alta qualidade para o processamento 
de metais na indústria e artesanato, 
por exemplo, aço inoxidável, engenharia bio-
médica, torneiras, pás de turbinas. Acom-
panhamos os nossos clientes de forma 
competente ao longo de todo o processo.

STARCKE Indústria do metal



10



11

JOALHARIA E RELÓGIOS

Os abrasivos STARCKE com micro-grit são 
utilizados para o tratamento de caixas de 
relógios para obter os resultados da mais 
alta qualidade. 

INDÚSTRIA DA ELECTRÓNICA

As folhas de MATADOR à prova de água 
são o principal produto da STARCKE para 
a indústria electrónica. STARCKE estabe-
leceu-se como líder mundial no campo dos 
abrasivos de microgrão. 

MÁ XIMA SELEÇÃO.
Mínimo esforço. 

STARCKE tem uma vasta gama de abrasi-
vos para o processamento de uma grande 
variedade de materiais nas indústrias da 
óptica, joalharia e electrónica para sa-
tisfazer todos os requisitos.

Conhecemos os requisitos específicos que 
os nossos clientes encontram no seu tra-
balho, e é por isso que também lhes ofere-
cemos a solução ideal para cada aplicação.

STARCKE Tecnologia industrial

ÓP TICA

STARCKE oferece uma gama completa 
de produtos para a lixagem de lentes na 
indústria óptica. Os abrasivos concebidos 
para este fim garantem um acabamento su-
perficial de primeira qualidade. 
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TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
à medida.

STARCKE oferece uma vasta selecção 
de cintas abrasivas, rolos e discos 

para pintores, tratamento do parquet e 
madeira, bem como para oficinas de re-
paração de carroçaria.
Com STARCKE, os nossos clientes artesãos 
e da indústria confiam num resultado de 
alta qualidade consistente com o mínimo 
esforço. Os nossos produtos de lixagem 
grossa e fina são utilizados diariamente 
com sucesso em todo o mundo e assegu-
ram que os produtos perfeitos recebem o 
acabamento que necessitam. 

STARCKE Tecnologia de superfícies

REPAR AÇÃO DE AUTOMÓVEIS

Os discos com grip STARCKE com suporte 
forte de papel e de filme garantem um aca-
bamento perfeito no sector da reparação 
automóvel.  

P INTORES
 

Oferecemos abrasivos óptimos para  
utilização em pintura com uma du-
rabilidade muito boa. Temos um 
sortido de produtos que também ofe-
recemos em pequenas unidades. 

TRATAMENTO DE PARQUET E 
MADEIRA EM GERAL

Os montadores de parquets e as empre-
sas de carpintaria industrial e artesanal 
compram as eficientes cintas e discos 
abrasivos STARCKE para o tratamento de 
madeira e de vernizes. 
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INOVAÇÃO COMO MOTOR

STARCKE fornece hoje aos clientes inter-
nacionais com abrasivos adaptados às 
necessidades e de alto desempenho. Os 
requisitos: conceitos criativos e tecnologia 
de ponta. As nossas linhas de produção 
de abrasivos sobre suporte estão entre as 
mais modernas do mundo. 

QUALIDADE POR TR ADIÇÃO

No final do século XIX, STARCKE incluía no 
seu negócio o fabrico de abrasivos sobre 
papel e suporte de tecido. Esta foi a base 
para o desenvolvimento da empresa, o que 
nos levou a tornarmo-nos o líder do merca-
do de abrasivos de qualidade.

HISTÓRIA E E VOLUÇÃO DA EMPRESA
Sob o nome STARCKE há quase dois séculos, os nossos abrasivos em tecido e papel têm vindo a fornecer produtos de qualidade com o 
acabamento exigido. Os inícios da nossa empresa remontam a cerca de 1720.

Temos razão em dizer: Na STARCKE, qualidade é tradição. Mas também a nossa paixão e as nossas ideias na procura da melhor solução 
têm estado connosco desde o início. 
Portanto, estamos lá para si hoje e no futuro: com o acabamento perfeito - justamente STARCKE. 

COMPETENTES E ORIENTADOS AO CLIENTE. 
Desde 1829.
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PENSAMENTO V ISIONÁRIO

Queremos ajudar os nossos clientes a pro-
duzir também de forma mais eficiente no 
futuro. Por esta razão, o sucesso a curto 
prazo não é a nossa prioridade, mas sim 
uma qualidade duradoura e garante para 
o futuro - social, económica e ecológica.  É 
por isso que procuramos novos caminhos e 
estamos sempre abertos a melhorias.

ACÇÃO SUSTENTÁVEL

Já hoje temos focado o nosso olhar no 
amanhã. É por isso que investimos conti-
nuamente em medidas para a eficiência 
energética e a conservação dos recursos 
naturais. Por uma vida que vale a pena vi-
ver e um ambiente intacto, também para as 
gerações futuras.  

IDEIAS COM FUTURO. SERVIÇO COM E X PERIÊNCIA .
STARCKE é gerida como uma empresa familiar há quatro gerações - com todas as vantagens que isso implica. 
STARCKE é independente e representa valores em que pode confiar: raízes, visão a longo prazo, parceria. 
E, claro: sempre a melhor qualidade para os nossos clientes. Esta é a nossa base sólida para uma parceria construtiva.  

PROPORCIONAMOS VALOR. 
Avançando para o futuro.
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Verdadeiro STARCKE. Desde 1829.

STARCKE Abrasivos Ibérica S.A.U.
Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3 
08191 Rubí - Barcelona
España
Telf. + 34 93 586 01 94
E-Mail   info@starcke.es
Internet  www.starcke.es


