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O Grupo Politejo foi fundado em 1978, como uma indústria especializada na fabricação

de soluções termoplásticas e tem como principal atividade a produção de tubos e

acessórios plásticos para os setores do abastecimento de água, águas residuais, 

irrigação, eletricidade e telecomunicações. 

A nossa estratégia assenta na constante inovação de produtos e serviços, possuindo

uma equipe com elevado know-how, capaz de perceber as necessidades associadas

aos diversos setores e apresentar soluções de elevada confiabilidade, longevidade 

que permitam a conservação dos recursos hídricos e meio ambiente. 

O sucesso do Grupo Politejo assenta no perfil dos seus colaboradores, com uma gestão  

de aspecto familiar, pela localização estratégica das suas unidades fabris e das suas  

soluções completas. Este perfil possibilitou um crescimento notável ao longo dos últimos 

40 anos, sendo que atualmente o Grupo Politejo está presente em Angola, Brasil,

Espanha, Moçambique e Portugal, perspectivando a sua expansão a novas localizações.



Os tubos são fabricados em PVC-U rígido segundo a norma NBR 5647 e EN1452.  
O sistema de ligação será do tipo “JER” – tubo com bolsa para ligação por junta  
elástica auto-travante. Da gama de fabricação constam os seguintes tipos de tubulação: 
Hidropress PBA transporte de fluidos sob pressão, fabricado nas classes de 0.6, 0.75  
e 1.0 MPa, com diâmetros de 50 a 100 mm. As conexões são fabricadas na classe de 
pressão 1.0 MPa e possuem uma vasta gama de tipos e diâmetros.

A tubulação da gama Hidropress PBA é sujeita a ensaios de controle de qualidade, 

 
em função do definido no respetivo referencial normativo, em laboratório interno e com 

 
todos os equipamentos necessários devidamente calibrados e certificados.

Principais características

Controlo de qualidade

• Resistência à corrosão interna e externa;
• Baixa rugosidade;
• Resistência ao impacto a 0ºC;
• Inocuidade;
• Elevada resistência química e mecânica;
• Boa resistência aos golpes de ariete;
• Facilidade de instalação;
• Compatível com tubos FoFo.

HIDROPRESS PBA

Gama produzida e dimensões
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Sistema JER “junta elástica removível”  |  Cor Marron.

DN (mm) De PN 6.0 PN 7.5 PN 10

50 60 • • •

80 85 • • •

100 110 • • •

Tubos PVC rígido
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