SOLUÇÕES ECOEFICIENTES
EM AQS E AQUECIMENTO

A ELEIÇÃO DO PROFISSIONAL NAS:
BOMBAS DE CALOR
TERMO-ACUMULADORES
ACUMULADORES
ENERGIA SOLAR

GROUPE ATLANTIC PORTUGAL

O COMPROMISSO DO GROUPE ATLANTIC

Somos líderes / pioneiros em sistemas de aquecimento e AQS em França e um dos principais actores
europeus, com mais de 40 anos de experiência em
oferecer soluções de conforto térmico. A garantia
do profissional em AQS e aquecimento para garantir
um bem-estar duradouro.

O objectivo do grupo é criar conforto térmico
para o maior numero de pessoas possivel,
garantindo a qualidade e a sustentabilidade das
soluções que produz.

Na Atlantic encontrará sempre uma equipa de
profissionais ao seu dispor. Um compromisso
direccionado a novas soluções energeticas.

Atlantic aposta pela I+D+I própia como um
caminho para desenvolver soluções térmicas mais
eficientes e rentáveis para todos.
O resultado é uma gama de produtos que garante
uma maior eficiência e durante mais tempo.
Produtos mais intuitivos a instalar e que se
adaptam as necesidades dos profissionais.

A responsabilidae de ter milhões de clientes
distribuidos pelos 5 continentes significa cumprir
com a responsabilidade de pensar na protecção do
meio ambiente.

O Groupe Atlantic não produz, nem está associado
com produtor ou distribuidor de energia.
Permite-nos apostar livremente em qualquer
tecnologia energética, baseando-se exclusivamente
no seu potencial de desenvolvimento e no factor de
eficiência energêtica sustentável.

UM PARCEIRO FIAVEL E COMPROMETIDO COM OS PROFISSIONAIS
Atlantic é a marca dos profissionais.

A MELHOR RELAÇÃO PREÇO/QUALIDADE

ACONSELHAMENTO PROFFISIONAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHERIA E ESTUDOS

FIABILIDADE E RAPIDEZ NAS ENTREGAS

Sede Atlantic Portugal

SERVIÇO DE PÓS-VENDA COM COBERTURA EM TODO
O PAIS E ILHAS
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GARAN

ANOS

GARAN

Até 5 anos,
dependendo do modelo

TERMOACUMULADORES
Garantir a maior durabilidade nos equipamentos Atlantic é uma consequència da nossa experiència e da qualidade do
nossos produtos. Os nossos sistemas de protecção de cuba, assim como as tecnologias de fabricação da Atlantic foram
desenvolvidas para garantir uma prolongada vida útil de todas as nossas soluções.

A Atlantic dispõe da mais completa gama de produtos no
mercado baseados na aerotermía,o novo sistema que utiliza o
ar como fonte de energia, que respeita o meio-ambiente para
obter AQS, Aquecimento e Arrefecimento. A aerotermia é
uma energia que respeita o ambiente porque:
· A energia do ar exterior é uma fonte de energia gratuita,
para um aquecimento ecológico.

NOVO

NOVO

· A energia contida no ar é inesgotável, renovável e
disponível na natureza.
· Os sistemas de recuperação do ar, assim como os
fluídos utilizados, não contaminam.

Ego
A Diretiva Europeia 2009/28/CE inclui a aerotermia no
grupo das energias de fontes renováveis (art.o 2)

SOLUÇÃO DE 1 SERVIÇO

SOLUÇÃO DE 2 SERVIÇOS

(aquecimento e arrefecimento)

(aquecimento, arrefecimento e AQS)

Alféa Extensa

Alféa Excellia Duo

Alféa Extensa Duo

Alféa Hybrid Duo

Split
Baixa temperatura

Split
Alto rendimento

Split
Baixa temperatura

Split
Alta temperatura

N

Simplesmente,
o equilíbrio perfeito

Ceramic - MG
Com resistência
cerâmica embainhada

Acumuladores
com permutador
Rendimento e poupança

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ACUMULADORES >500 L

O Biopack é a forma mais prática e eficaz de
transformar a sua energia solar em AQS.

Os acumuladores Atlantic estão desenvolvidos para aproveitar a
máxima energia adquirida.

Biopack
Máxima eficiência

DI 500L-5.000L
Depósito Inércia

DS 500L-3.000L
Acumulador AQS

IAS 750 L · 3000 L
Acumulador AQS
com permutador

T I A ATL

TIC

2

AN

GA R A

Alféa Excellia
Split
Alto rendimento

AQUECIMENTO ELÉTRICO
Sede Atlantic Portugal
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O resultado é uma gama de produtos que garante
uma maior eficiência e durante mais tempo.
Produtos mais intuitivos a instalar e que se
adaptam as necesidades dos profissionais.

BOMBAS DE CALOR PARA O AQUECIMENTO

T IA

NT I C

Na Atlantic encontrará sempre uma equipa de
profissionais ao seu dispor. Um compromisso
direccionado a novas soluções energeticas.

Atlantic aposta pela I+D+I própia como um
caminho para desenvolver soluções térmicas mais
eficientes e rentáveis para todos.

AQS
LA
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BOMBA DE CALOR DE AQS
A Explorer é a Bomba de Calor para AQS mais versátil. De fácil instalação e com
um elevado rendimento, pode ser combinada com qualquer outro sistema de
conforto térmico.

A tecnologia do aquecimento elétrico
Atlantic está desenvolvida para garantir
o máximo conforto. Os nossos produtos
garantem um aquecimento envolvente,
homogéneo, constante e agradável,
atingindo a temperatura desejada de
forma rápida.

NOVO

· Solução híbrida (com serpentina integrada para instalação solar)
· 70% de poupança de energia, com um COP de 3,8.
Maradja
Elegância e conforto

Nefertiti
Comodidade e design

· Condutas versáteis de insuflação/retorno do ar ambiente.
· Silenciosa para a habitação.

Explorer
A Bomba de calor
para AQS mais versátil
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SERVIÇO AO CLIENTE E
CONSELHO PROFFISIONAL
Na Atlantic colocamos ao seu dispor toda uma
equipa de profissionais para responder às suas
necesidades antes, durante e depois da instalação
do seu equipamento Atlantlc.

Serviço apoio ao cliente
Tlf 211 212 085

UM PARCEIRO FIAVEL E COMPROMETIDO COM OS PROFISSIONAIS

Serviço pós-venda
Tlf 808 202 867

Atlantic é a marca dos profissionais.

A MELHOR RELAÇÃO PREÇO/QUALIDADE

ACONSELHAMENTO PROFFISIONAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHERIA E ESTUDOS

FIABILIDADE E RAPIDEZ NAS ENTREGAS

ATLANTIC PORTUGAL

SERVIÇO DE PÓS-VENDA COM COBERTURA EM TODO
O PAIS E ILHAS

SOLUÇÕES ECOEFICIENTES
EM AQS E AQUECIMENTO

Edificio Mar Vermelho
Av. D. João II, lote 1.06.2.5B - 4º piso
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