
Somos especialistas no enriquecimento do couro, dispondo de uma panóplia de soluções personalizadas 
para diversos materiais usando e concentrando tecnologia inovadora, com as melhores propriedades 
nos nossos produtos, sendo os artigos que combinam com a GGUIMI convertidos em requinte, próprio 
das marcas de luxo.
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A GGUIMI apoia os
objectivos REACH

GGUIMI supports the 
REACH objectives

Produtos
Products

As mais recentes novidades e 
tecnologias em produtos, serviços 

e acessórios de acabamento.

The latest news and technologies in 

accessories.

O que fazemos
What we do

Soluções múltiplas no desenvolvimento 
de acabamentos em toda a indústria.

Multiple solutions in the development 

Estamos na vanguarda
We are at the forefront

Tecnologia, inovação, criatividade, 
competência, paixão e soluções. 

É a nossa missão.

competence, passion and solutions.
It is our mission.

As melhores soluções e serviços
The best solutions and services

Devido ao poder de inovação, 
conhecimento, experiência e ampla gama 

de soluções técnicas, a GGUIMI dispõe das 
melhores soluções e serviços ao dispor 

dos nossos clientes.

Due to the power of  innovation, knowledge, 
experience and a wide range of  technical 

solutions, GGUIMI has the best solutions 
and services available to our customers.



A GGUIMI é uma marca registada com sede em Portugal. 
Dotada de experiência, inovação e conhecimento nos se-
tores de acabamento, com uma equipa forte, motivada e 
responsável, inserida num grupo de técnicos com 30 anos 
de experiência nesta área, observando e criando constan-
temente tendências de moda no mundo.

de um intercâmbio contínuo com os processos de pro-
dução, pela satisfação dos requisitos que são concebidos 
pelos nossos clientes como essenciais, em permanente 

-

-
tínuo de inovação, para que os acabamentos não sejam 
apenas um restyling, mas algo imediatamente percebido 
pelo cliente como uma mais valia no seu produto.

-

-
-

TRANSFORMAMOS O PURO NATURAL EM PURO DE LUXO
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ACESSÓRIOS E COMPONENTES
Accessories and Components

Gama Completa.

Dispomos de uma ampla e vasta gama de acessórios que 
contempla todos os componentes necessários para a fa-
bricação e produção dos vossos produtos. Pistolas de alta 
precisão e desempenho, luvas, máscaras e óculos de pro-

de marcadores e riscadores, aplicadores de cola, cepos 
para balancé entre muitos outros acessórios mais recentes 
da máxima qualidade.

-
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o 
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AVIVADORES
Revivals

Cores vivas e super brilhantes.

nubucks e camurças.

Dispomos de uma ampla e vasta gama de produtos para 
obter as cores mais vivas e brilhantes.

-

encerados ou oleados, retocadores ou reparadores.

-
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Encontre a cera ideal para um efeito apaixonante.
Dispomos da mais diversa gama de ceras e cores desejá-
veis para os mais diversos efeitos e resultados da máxima 
qualidade.

Das abrasivas às brilhantes, transparentes ou corpentes, 

necessidades para obter os resultados mais exigíveis e 
impressionantes. 

CERAS
Waxes

Concentrados de máxima qualidade.



-
ção de qualquer material ou produto.

Dispomos de uma ampla e vasta gama de corantes, pos-
síveis na obtenção de qualquer tom de cor pretendida, 

Corpentes, tingentes, transparentes, photoluminiscentes, 

-

-

CORANTES / PIGMENTOS
Dyes / Pigments

Concentrados de máxima qualidade.

Ca
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Dispomos, criamos e desenvolvemos os cremes com as 
mais recentes novidades e tecnologias, hidratantes e reno-
vadores, como se tratasse de maquilhagem, transforman-
do o puro natural em puro de luxo.

Os nossos cremes dispõem de propriedades de alto 
desempenho, ao que na imagem visual se apaixona pela 

Em qualquer cor, natural ou brilhante, transparentes ou 
corpentes, certamente encontrará o que mais se adapta 
aos resultados pretendidos.

Os cremes em spray dispõem de propriedades tão ricas 
como os cremes manuais, em determinados casos com 
resultados mais viáveis e excelentes.

-

CREMES / CREMES SPRAY
Creams / Spray Creams

Suaves, protetores, renovadores naturais e brilhantes.



Dispomos de uma ampla e vasta gama de escovas, em 
diversos materiais, da máxima qualidade, sejam mecani-

clientes, nas mais variadas funções das mesmas, criadas e 
desenvolvidas para obter os melhores efeitos e resultados, 

Descarregue a nossa APP e verá a ampla gama de produ-
tos ao dispor.

-

-

ESCOVAS
Brushes

seu produto.

Ca
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o 
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Com uma ampla e vasta gama de produtos e soluções 
para obter o acabamento desejado seja em alto, médio, 
baixo brilho, ou mesmo opaco/mate, mais transparente ou 
corpente dando maior relevância e importância aos pro-
dutos mais naturais/ecológicos e sem solventes químicos 
prejudiciais para a saúde e meio ambiente.

LACAS / BRILHOS
Lacquers / Shiners

Super brilhantes naturais.



funções ou resultados pretendidos, em qualquer tipo de 
materiais, dispomos dos mais recentes lavadores ou lim-

ou decapagem de qualquer efeito pretendido, sujidade, 
nódoa com aspeto limpo e/ou lavado.

-

LAVADORES / LIMPIADORES
Cleaners Ca

lç
ad

o 
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sedosos, com e sem alteração de tons de cor, dispomos e 
criamos o produto adequado às necessidades e resultados 
pretendidos.

Produtos com diversas componentes, como ceras, impreg-
nantes, repelentes, ou meramente óleos puros onde o tato 
húmido e/ou sedoso é exigível nestes produtos.

-

ÓLEOS / GORDURAS
Oils / Greases



Necessários e indispensáveis na indústria, dispomos de 
múltiplas soluções para a correção de pequenas falhas e/
ou defeitos em qualquer cor e diversas aplicações.

-

REPARADORES
Repairers Ca

lç
ad

o 
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ACESSÓRIOS E COMPONENTES
Accessories and Components

Gama completa.

Dispomos de uma ampla e vasta gama de acessórios que 
contempla todos os componentes necessários para a 
fabricação e produção dos vossos produtos. 

Pistolas de alta precisão e desempenho, luvas, máscaras e 
-

todo o tipo de marcadores e riscadores, aplicadores de 
cola, cepos para balancé, entre muitos outros acessórios 
mais recentes da máxima qualidade.

-

-



funções ou resultados pretendidos, em qualquer tipo de 
materiais, dispomos dos mais recentes lavadores ou lim-

ou decapagem de qualquer efeito pretendido, sujidade, 
nódoa com aspeto limpo e/ou lavado. 

LAVADORES / LIMPIADORES
Cleaners

dades.
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Dispomos das mais recentes novidades em maquinaria, 

MÁQUINAS 
Machines

Os mais recentes equipamentos, inovadores e pro-
dutivos na indústria.



RENOVADORES
Restorers

Como de maquilhagem se tratasse.

Essencias na renovação, seja no seu processo de fabrica-
ção, seja no uso diário para que mantenha o seu aspecto 
limpo, hidratado e novo.

Dispomos de múltiplas soluções para que mantenha um 
aspecto apaixonante do seu produto.
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TINTAS
Dyes

dispomos de ampla e vasta gama de produtos e soluções 
adaptadas às necessidades e efeitos pretendidos que 
poderão ser aplicados manualmente, spray, imersão ou 
através de sistemas automáticos com alto poder tingente, 

pretendidas.

-



PELES
Leathers

Tudo o que procura.

Consciente que a qualidade de preço é crucial nestes 
produtos, dispomos de parcerias com os principais fabri-
cantes mundiais que nos permite apresentar as melhores 
soluções de mercado em todo o tipo de produtos, seja em 
acabamento, cor ou efeito.

-
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SERVIÇOS
Services

Criamos e acabamos.

Dispomos de serviços de acabamento em qualquer tipo de 
produto onde poderá obter qualquer cor ou efeito de uma 



FORROS E TECIDOS
Linings and Fabrics

Variedade e soluções.

Temos ao vosso dispor uma vasta e ampla gama de artigos 
das mais atuais tendências em couro, sintéticos e tecidos 
que certamente irão ao encontro das vossas necessidades.

Pe
le

s /
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SINTÉTICOS
Synthetics

Variedade e soluções.

Temos ao vosso dispor uma vasta e ampla gama de artigos 
das mais atuais tendências em sintéticos ou vegan para as 

das vossas necessidades.

-



CERAS ABRASIVAS,
TINGENTES E CORPENTES
Abrasive, Dyeing and Body Waxes

produto.
Encontre a cera ideal para um efeito apaixonante.

Dispomos da mais diversa gama de ceras, e cores desejá-
veis para os mais diversos efeitos e resultados da máxima 
qualidade.

Das abrasivas às brilhantes, transparentes ou corpentes, 
-

sas necessidades para obter os resultados mais exigíveis e 
impressionantes. 

-
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ESCOVAS
Brushes

seu produto.

Dispomos de uma ampla e vasta gama de escovas, em 
diversos materiais, da máxima qualidade, sejam mecani-

clientes, nas mais variadas funções das mesmas, criadas e 
desenvolvidas para obter os melhores efeitos e resultados, 

Descarregue a nossa APP e verá a ampla gama de produ-
tos ao dispor.

-

-



MATEANTES / DESMOLDANTES
Mattings

Concentrados de máxima qualidade.

-
riais que necessitam destes produtos.

Dispomos de vasta e ampla gama de produtos e soluções 
da mais recente tecnologia adaptados aos diversos proces-
sos, efeitos, acabamentos e desempenhos desejados.

-
-
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SOLAS
Soles

Serviços de acabamento.

-
to, em todo o tipo de sola.



LINHAS
Threads

Todo o tipo de linhas.

Atualmente, uma carta disponível com 350 cores em todas 
as medidas para as mais diversas funções e setores de 

-

nylon, polyester, entre outras com diferentes características. Li
nh

as
 / 
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APLICAÇÕES METÁLICAS OU PLÁSTICAS
Metallic or Plastic Inserts

As mais recentes novidades e tendências.

Permanentemente e em constante desenvolvimento de 
variadíssimos objetos, em diversos materiais, necessários 
ou meramente decorativos com particular destaque na 

moda em diversos setores.  

Descarregue a nossa APP, aceda ao menu das aplicações e 
procure a que mais corresponde ao desejado, nunca desis-
tindo de nos contactar para lhe apresentar a mais original 
e exclusiva peça em qualquer material criando assim mais 
valias ao seu produto.

-
-

-



SERVIÇOS / FORMAÇÃO
Services / Training

Na GGUIMI encontra planos de formação com técnicos cer-

Sendo nossa política de trabalho permanentemente em 
colaboração com os nossos estimados clientes, técnicos 
e laboratórios espalhados no mundo, estudamos, pro-
curamos, desenvolvemos e apresentamos soluções nas 
mais diversas fases da indústria, tendo em conta todas as 
matérias-primas necessárias que procura onde nos com-
prometemos apresentar os melhores processos e produ-
tos de mercado.

-

-
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DESCARREGUE A NOSSA APLICAÇÃO
Download our App

Consulte a nossa gama de produtos e faça as suas 
encomendas da forma mais cómoda.

Disponível em / Available in:

Em casa, no trabalho, no café, com todo 
o conforto, veja tudo o que temos à sua 
disposição.

At home, at work, in the café, in all 
comfort, see everything we have at your 
disposal.

Disponibilizamos uma área privada para que 
possa efectuar as suas operações com toda a discrição.
Crie a sua lista de favoritos e agilize as suas encomendas.

We provide a private area for you to carry 
out your operations in complete discretion.
Create your wishlist and streamline your orders.

Todos os nossos produtos 
ao pormenor no seu smartphone.

All our products in detail 
on your smartphone.

e in:



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ano 2019 
Tipo de Declaração:Comprovativo de Inscrição 
Data Criação:01/05/2019 
Morada:Rua da Murgueira, 9, Amadora 
 
 
 
 

Comprovativo de Inscrição 
 

Certifica-se que a entidade RUI FÉLIX, Unipessoal, Lda, com sede em RUA 
DA INDUSTRIA DO CALÇADO N 198 FRAÇÃO A B FRENTE LATERAL 
DIREITA, com NIF 510346413, está inscrito no SILiAmb desde 3 de Fevereiro 
de 2018 às 10:55, com as seguintes CAE: 

 
CAE Principal 
20592 - Fabricação de produtos químicos auxiliares para uso industrial 

 
CAE(s) Secundária(s) 
15201 - Fabricação de calçado 
46750 - Comércio por grosso de produtos químicos 

 
 

 Agência Portuguesa do Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEDE / HEAD OFFICE
Rua da Indústria do Calçado, N.º 198
Fração A/B Pombeiro, 4610-615 Felgueiras

ruiguimi@gmail.com  |  +351 255 311 100

FILIAL / BRANCH OFFICE
Avenida do Vale, N.º 707 - Loja O

3700-295 S. João da Madeira

geral@gguimi.com  |  +351 256 100 591

www.gguimi.comguimisystems gguimi_


