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O Grupo GCE anuncia a mudança da imagem de marca 

Líder em equipamentos para controlo de gases, unifica portfólio global de 
produtos e apresenta nova marca

Malmö, Sweden, 22nd May 2018 – O Grupo GCE, fabricante global de equipamentos 
profissionais de controle de gases, englobou e introduziu muitas marcas respeitadas sob a sua 
alçada, ao longo dos anos.

Agora, o grupo está a concentrar o seu portfólio diversificado de produtos em apenas três 
marcas: GCE, GCE Healthcare e a recém-lançada GCE Druva.

A GCE continua a ser a marca principal do Grupo, detentora de todos os produtos e de todas as 
submarcas. As válvulas GCE e as tecnologias de soldadura e corte da GCE, incluindo todos os 
produtos associados, estarão sob a marca GCE. 

A GCE continuará a desenvolver produtos especializados para médicos e profissionais de 
saúde, sob a marca GCE Healthcare, enquanto todos os sistemas de distribuição centralizada 
de gases da GCE serão agora fornecidos sob a nova marca GCE Druva.

Tony Peers, vice-presidente executivo de marketing do Grupo GCE, disse: 

“definindo o padrão e o desempenho na indústria de equipamentos de controle de gases ao 
longo de gerações, e com o nosso investimento significativo em I&D, o nosso portfólio 
diversificado está sempre a crescer e a melhorar. Este é o último passo na nossa evolução 
contínua, mas algumas coisas nunca mudam. Todas as três marcas exemplificam o nosso 
compromisso com a segurança, a inovação, a integridade e colocando o cliente em prioridade.”

A GCE foi formada em 1987, com sede na Europa e uma crescente presença global, incluindo 
duas novas unidades de produção para a área da saúde, no Reino Unido e nos EUA. A GCE 
fornece produtos e soluções técnicas para uma grande variedade de aplicações, desde simples 
reguladores de pressão e maçaricos para soldadura e corte, a sistemas sofisticados de 
fornecimento de gases para aplicações na indústria médica e eletrónica.

A GCE divulgou um vídeo sobre o valioso legado do fabricante, disponível na seguinte ligação: 
http://www.gcegroup.com/en/our-story. 
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NOTES TO EDITORS 
GCE Group is Europe’s leading company in the field of gas control equipment. GCE products include valves, cutting & 
welding technologies, central gas systems and specialist healthcare products. The business is headquartered in 
Malmö, Sweden with two major supply units located in Chotěboř, Czech Republic and Shanghai, China. 
GCE operates from 18 subsidiaries around the world, including two new Healthcare facilities in the UK and the USA. 




