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No ﬁnal do ano de 2010 a empresa foi distinguida com o
estatuto PME Excelência 2010, uma iniciativa do IAPMEI,
em parceria com os principais bancos, que tem como
objectivo distinguir as pequenas e médias empresas, que
evidenciam os melhores desempenhos e indicadores de
gestão, no âmbito da estrutura empresarial nacional.
Já nos ﬁnais de 2011, a Canalcentro SA volta a receber a
distinção de PME excelência, prova de que o seu crescimento tem sido sustentado por uma sólida estratégia
ﬁnanceira.
Com um capital social de 1M€ e uma equipa de trabalho
com cerca de 40 colaboradores, alcançou-se um volume
de facturação em 2017 que se aproximou dos 10M€.
Fundada em 1988, a Canalcentro dispõe atualmente de
instalações próprias localizadas em Pousos - Leiria. Em
2005, alterou a sua designação social, passando a
chamar-se: CANALCENTRO – Materiais de Canalização e
Climatização, SA

...em 2006, abre uma filial em Loulé no Algarve,
espaço que tem sofrido algumas intervenções de
ampliação e modernização, ativando um espaço
destinado a ações formativas, e recentemente
um novo espaço de showroom.

A Certiﬁcação da Qualidade emitida em 2005, pela
entidade SGS de acordo com a norma ISO 9001: 2000, e
renovação para ISO 9001:2008 em 2009, reﬂete a aposta
na dedicação, rigor e proﬁssionalismo com que a empresa
se tem pautado ao longo destes anos.
No âmbito do programa FINCRESCE, promovido pelo
IAPMEI, que procura reforçar a visibilidade das empresas
pelo seu bom desempenho económico e financeiro, em
Outubro de 2007, passa a ser distinguida com estatuto
de PME Líder, estatuto que tem vindo a ser conﬁrmado
nos 11 anos seguintes (2008 a 2018).

A sua atividade tem sido orientada para empresas instaladoras, revendedores e empreiteiros de obras públicas.

Consciente das exigências de um
mercado fortemente competitivo, a
qualidade dos serviços é sem
dúvida o motor do sucesso, como
tal, a empresa valoriza, cada vez
mais, o serviço pós venda, bem
como a formação técnica, disponibilizando um serviço de Assistência
Técnica apto a responder às necessidades do mercado nacional.
Dispõe para este efeito de um
gabinete técnico e de projetos
interno, bem como de uma equipa
técnica de apoio ao cliente.

Devido à tendência deste segmento de mercado,
motivada pela evolução do conceito de conforto e
bem-estar, a empresa tem apostado cada vez mais no
alargamento da oferta de produtos, dinamizando a
comercialização de Material para Canalização, Rega e
Aspiração Central, equipamentos de Climatização
(aquecimento central; ar condicionado; sistemas
solares) e promovendo o Saneamento (tubagens e ferro-fundido). Representando
desta forma algumas marcas de
prestígio.

Com vista a qualiﬁcar adequadamente instaladores e
interessados, a Canalcentro, ativou desde o ﬁnal de 2008,
novas e soﬁsticadas instalações para formação.
Daí para cá, durante os anos de 2009, 2010 e 2011, tem
sido levadas a cabo, inúmeras ações de formação e
divulgação, destacando-se entre elas, o protocolo estabelecido com o CENFIM, na organização de ações de formação de Instalador de sistemas Solares - CAP SOLAR, e
com a APIEF, com ação de formação complementar em
QAI, visitas de Turmas de Escolas Proﬁssionais e secundárias, no sentido da necessária informação e sensibilização para as Energias Renováveis, suas variantes, vantagens e implementação.

APRESENTAÇÃO ATLANTIC
MONTE REAL (2010)

SINERCLIMA (2008)

APRESENTAÇÃO TiSUN®/ATLANTIC
PORTO (2011)

SALA DE FORMAÇÃO | LEIRIA (2009)

SINERCLIMA (2010)

ESCOLA PROFISSIONAL DE OURÉM
AULA PRÁTICA | LEIRIA (2011)

TEKTÓNICA (2009)

APRESENTAÇÃO ATLANTIC
MONTE REAL (2010)

APRESENTAÇÃO ATLANTIC
QUARTEIRA (2011)

II JORNADAS - ESCOLA PROFISSIONAL
DE LEIRIA (2012)

Salientando ainda, o apoio aos parceiros, atravéz da
estrutura interna, no sentido de estreitar relações, obter
prestação de serviços das empresas
(parceiros/instaladores) e assim, apresentar soluções
chave-na-mão, e fornecer meios e produtos, nomeadamente na área do Marketing e outras menos acessíveis a
empresas com menor dimensão.

APRESENTAÇÃO TiSUN®
MADAN - CAPARICA (2012)

KNOW

HOW
INSTALLED

O Grupo Geberit é líder no
mercado europeu em tecnologia sanitária com presença
global. Desde a época de sua
criação, em 1874, a empresa sempre foi pioneira no
setor, de forma consistente
definindo novas tendências
co m s u a s s o l u çõ e s d e
sistemas abrangentes.

Geberit Portugal.
Líder de mercado em soluções
sanitárias inovadoras, tem a sua
sede em Lisboa.

A Geberit possui escritórios de
vendas em 41 países, estando
as atividades de vendas, concentradas nos principais mercados
europeus com grandes oportunidades de crescimento, principalmente
na Europa Central e Oriental, França,
Reino Unido, Países Nórdicos, América
do Norte, China, Índia e Sudeste
Asiático. A Geberit fornece mercados na
Ásia e América do Norte com produtos
projetados especificamente para atender
às necessidades regionais. Para atender a
esses mercados, centros de competências
locais foram construídos em Xangai (China) e
Chicago (EUA). A empresa possui 16 fábricas em
sete países diferentes. Os locais de produção
principais estão localizados na Suíça, Alemanha e
Áustria.
A Gama de produtos Geberit é concebida para uso em
novos edifícios, bem como em projetos de renovação e
modernização. É composta por linhas de produtos para
Sistemas Sanitários (Sistemas de Instalação, Cisternas e
mecanismos,...

Torneiras e Sistemas de Flushing, acessórios de
resíduos, armadilhas, chuveiros) e Sistemas de
Tubagem (Sistemas de Drenagem, Sistemas de Abastecimento). Os produtos da marca Geberit são inovadores,
duráveis e ecologicamente eficientes, capazes de fornecer
soluções sanitárias high-end para retalhistas, canalizadores
e instaladores e clientes finais. Em 2011 a empresa treinou
aproximadamente 30.000 canalizadores, engenheiros sanitários e arquitetos, em sistemas Geberit e ferramentas de software, nos 25 centros de formação próprios da empresa na Europa
e no exterior.
O Grupo Geberit gerou um volume de vendas de CHF 2,1 bilhões em
2011 e emprega 6.000 pessoas. Sediada na Suíça, em Rapperswil-Jona está listada na Bolsa de Valores suíça desde 1999.
A Geberit continua a marcar as novas tendências do sector com as suas
soluções inovadoras na área dos sistemas sanitários e de tubagens. Os
produtos de marca Geberit destacam-se pela sua elevada qualidade,
durabilidade e fácil instalação.

A Geberit está presente em Portugal desde 1990. Numa primeira fase através
da Empresa Afluxo - Comércio e Indústria de Equipamento Sanitário, S.A. participada maioritariamente. A partir de Julho de 2002, com a aquisição da totalidade
do capital, alterando a denominação social para Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Enquanto empresa do Grupo Geberit somos especializados no marketing, vendas e
apoio técnico de sistemas sanitários e de tubagens Geberit. Temos ao nosso serviço
22 colaboradores, estando 10 técnicos afectos a tarefas de marketing e apoio técnico
aos diversos grupos alvo.
SUSTENTABILIDADE
- A Geberit estabelece padrões globais As pessoas têm que pensar em sustentabilidade e agir em conformidade. Muitas invocam
que a sustentabilidade é uma fonte de custos. Mas isto é muitas vezes um mal-entendido. A
produção sustentável só é mais cara inicialmente. A nossa boa posição no mercado é também
resultado dos esforços em produzir produtos cada vez mais sustentáveis e eficientes. Estamos
a diminuir continuamente a energia e o consumo de água e somos mais eficientes nas matérias-primas. Tudo isto tem um efeito positivo na nossa estrutura de custos.
A Geberit tem vindo a liderar o sector sanitário no domínio da sustentabilidade durante décadas,
provando que o crescimento económico e as actividades de negócios bem sucedidas são compatíveis,
a longo prazo, com o meio ambiente e a acção social. O crescente consumo de energia e água é um
grande desafio para o desenvolvimento sustentável. Este desafio é também uma motivação para a
Geberit conceber produtos com elevados padrões, no que respeita ao eco-ambiente, poupança de recursos
e durabilidade.
O sucesso a nível internacional é também uma questão de diálogo.
As exigências da Geberit são múltiplas: Clientes, fornecedores e empregados têm os seus próprios interesses,
contudo as questões sociais e o ambiente também desempenham um papel primordial. A nossa cooperação
baseia-se em em relações comerciais e lealdade na interacção com concorrentes e associações profissionais.
A orientação estratégica dos esforços no sentido de sustentabilidade, podem ser encontrados no Relatório de
Sustentabilidade 2010 exemplos de como contribuir de forma sustentável para alguns dos desafios do século 21 ou
da natureza do diálogo que temos com os empregados e outros parceiros.

“É o nosso objectivo desenhar e fabricar apenas
produtos com o máximo de valor e qualidade.
A Rain Bird Corporation é um dos fabricantes de rega líder no mundo.
Empresa fundada em 1933, com mais de 4,000 produtos e 130
patentes. A primeira patente da Rain Bird foi atribuida em 1935 e o
aspersor de impacto que lhe deu origem foi designado em 1990 como
um marco histórico. A Rain Bird está empenhada no Uso Inteligente
da Água. Explore as nossas instalações, Residencial Irrigação, irrigação
de campos desportivos, sistema de rega para Municípios, Sistema de
rega agrícola. Com esta liberdade tem também um certo nível de

Trabalhamos para uma parceria a longo prazo
com clientes e distribuidores. É o que somos e
como queremos que nos reconheçam…”
responsabilidade para si próprio e para o seu cliente com quem
pretende estabelecer uma relação de confiança. Esta responsabilidade
alarga-se à escolha apenas daqueles produtos cujo desempenho
verificado está de acordo com o prometido. Produtos que correspondem aos elevados padrões atuais e que vão continuar a exceder as
expectativas do cliente a longo prazo. Tome tempo para explorar! Para
experimentar! Para avaliar! Exerça a sua liberdade.
Instale Confiança, Instale Rain Bird!

...entre no
mundo da
Climatização.

MÁXIMA QUALIIDADE
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(residência particular)

(hotel urbano)

(quinta particular)

(hotel rural)

Aveiro | Portugal

Leiria | Portugal

Algarve | Portugal

Porto de Mós | Portugal

ACUMULADOR DE CAMADAS

PRO-CLEAN®

PFM
PFM-G

PATENTEADO
AT 504 525
A 441 / 2014

Solar Keymark

IMBATIVELMENTE

FORTE

LONGA VIDA ÚTIL
O tubo ondulado
inoxidável especial no
interior do acumulador
de estratificação TiSUN
Pro-Clean® providencia
a alimentação de água
de consumo sem
enferrujar!

AQUECIMENTO
HIGIÉNICO DA
ÁGUA SANITÁRIA
Conforme a necessidade, a
água quente preparada é
retirada do tubo ondulado
e entra mais água

PLUG & FLOW

PAINEIS
MODULARES-PFM

INSTALAÇÃO FÁCIL E
RÁPIDA
ligações hidráulicas patenteadas

BAIXA MANUTENÇÃO
soldadura em processo CMT
patenteado colagem completamente automática de multicomposto

LONGA VIDA ÚTIL
construção robusta, resistente a
temperaturas e intempéries,

UMA ESTRELA ABSOLUTA DO
PONTO DE VISTA TÉCNICO
O coletor modular Plug & Flow
(PFM) da TiSUN® impressiona
pela sua montagem simples e
rápida devido às ligações hidráulicas patenteadas. Mesmo na
manutenção posterior, o coletor
PFM está um passo à frente. A
soldadura em processo CMT
patenteado a colagem completamente automática de 2 componentes levam a que necessite de
muito pouca manutenção.

seleção de materiais de elevada
qualidade

ABSORSOR DE ALTO
RENDIMENTO
Absorsor de ampla superfície
soldado a laser com revestimento altamente seletivo em PVD
*Indicado para montagem
integrada, sobre o telhado ou em
superfície plana

Esta construção robusta,
resistente às temperaturas e às
intempéries, bem como a seleção
de materiais de elevada qualidade
contribuem para uma elevada e
eficiente durabilidade. Sem stress
e económico! Para si, apenas um
maior grau de eficiência energética: Com um grau de eficácia de
mais de 80%, o absorvedor
pertence aos mais potentes do
ramo. O PFM é indicado para
montagem incorporada, sobre o
telhado e para instalação livre.

PRO CLEAN
R
PRO CLEAN 2W

PATENTEADO
EP 0924471

ELEVADA POTÊNCIA
DE ÁGUA QUENTE
O perfil ondulado da
parede ondulada origina
ondulação forte na
passagem da água e uma
grande superfície do
permutador, o que
aumenta significativamente a potência da água
quente.

PERMUTADOR DE
ESFERA E PERMUTADOR DE CALOR
DE CAMADAS
Água de aquecimento
com a temperatura
desejada, graças ao
princípio de estratificação
inovador.

O PRINCÍPIO DA GRAVIDADE
O permutador de esfera da TISUN é peça central do acumulador
solar de estratificação. A tecnologia inovadora baseia-se no
exemplo da natureza e segue o princípio físico da gravidade. A água
quente sobe e a água fria desce. Dependendo do nível de temperatura, a instalação sanitária e de aquecimento, é alimentada mais
cedo, mais rápido e mais preciso do que os sistemas convencionais.

ALGARVE

IMPORTADOR EXCLUSIVO
LEIRIA

Tirol – no país das montanhas. Uma beleza de cortar a
respiração, natural e rica em qualidade de vida. No
centro uma empresa que há mais de 25 anos desenvolve os sistemas solares mais modernos e abastece o
mundo inteiro com energia solar limpa: a .

ALGARVE

LISBOA

SISTEMAS SOLARES MODERNOS
Um nome que por si só parece unir opostos: tecnologia de ponta,
tradição e futuro, realismo e inovação.

TECNOLOGIA DE PONTA
A TiSUN® produz tecnologia de ponta para a realidade fria. Sistemas solares que brilham em qualquer zona climática – mesmo
em condições extremas. Não surpreende que a quota de exportação seja de aproximadamente 80%. 90 colaboradoras em toda a
Europa garantem a máxima qualidade e 60 parceiros comerciais a
distribuição a nível mundial.

ALGARVE
AROEIRA

O SOL, VIDA INESGOTÁVEL
Termia solar converte a energia do sol em calor confortável: custo
reduzido, eﬁciente e seguro. Tudo o que precisa são apenas os
raios solares e a tecnologia avançada da TiSUN®. Basta um
colector solar com uma dimensão de 4 a 6 m2 para abastecer
com água quente, um agregado familiar médio de 4 pessoas.
Dessa forma já estão cobertos 25% das necessidades de energia
do ser humano. E dos 75% restantes para o aquecimento poderá
economizar cerca de 60%, se apoiar o aquecimento através da
energia solar.
O sol brilha gratuitamente durante todo o ano!
Sustentabilidade na sua forma mais pura!
Quantidades inﬁnitas de energia pura: inﬁnita, amiga do ambiente
e sem custos. Com uma manutenção reduzida do sistema solar
da TiSUN® investe na segurança absoluta de abastecimento – e
assim na sua independência das fontes de energia fósseis.

ALCOBAÇA

LEIRIA

COIMBRA

MÁXIMA QUALIDADE
O departamento de investigação interno investe, desde sempre,
toda a sua energia no desenvolvimento de novos produtos, o que
permite à TiSUN® aumentar continuamente a sua liderança no
mercado europeu e perseguir o objectivo da marca: convencer o
mundo da melhor fonte de energia de todas – o sol.

POMBAL

ALGARVE

QUALIDADE GARANTIDA
NÓS ESCREVEMOS QUALIDADE COM LETRAS MAIÚSCULAS, tal
como os nossos prémios e certificações internacionais o demonstram. Em 2003, 2007 e 2009 a TiSUN® foi distinguida com o selo
de qualidade Austria Solar. O júri destacou a cultura inovadora e
dinâmica, a satisfação dos mais rigorosos critérios de qualidade
de todos os grupos de produtos, assim como o respeito exemplar
pelo meio ambiente, a facilidade de assistência técnica e do apoio
ao cliente.

FOZ DO ARELHO

LEIRIA

Para além das licenças e certificações internacionais todos os
coletores produzidos em série pela TiSUN® possuem desde 2007
o certificado de qualidade uniforme reconhecido em toda a Europa
- Solar Keymark. Os padrões de qualidade maios elevados a todos
os níveis atestam a nossa certificação de empresa segundo os
padrões ISO 9001 2000 que a TISUN recebeu oficialmente em
2007. Estamos especialmente orgulhosos do nosso prémio mais
recente em 2010: a certificação de gestão ambiental ISO 14001.
No entanto, não descansamos sobre os louros conquistados. O
nosso departamento de investigação e desenvolvimento procura
permanentemente novas soluções inovadoras para melhorar as
tecnologias da TiSUN®.

MONTE REAL

LEIRIA

CanalcentroSA

distinguida pela TiSUN®
“melhor parceiro internacional em 2011”

ALGARVE

LEIRIA

POMBAL

MINDE

A CanalcentroSA, há mais de 25 anos no mercado, foi premiada pela TiSUN®, fabricante austríaco de sistemas solares térmicos. O conceituado fabricante de renome mundial TiSUN®,
distingue a CanalcentroSA com o prémio de
melhor parceiro internacional do ano de 2011.
Este prémio foi atribuído considerando a
realidade e dimensão dos mercados de cada
país, a diversidade de produtos da gama
TiSUN® consumidos por cada país, e a análise
da evolução das vendas nos últimos cinco anos.

AROEIRA

FIGUEIRA DA FOZ

Foi o próprio Robin Welling, diretor da TiSUN®, e
também presidente da ESTIF, quem entregou
em mãos o prémio à administração da CanalcentroSA. José Gaspar, responsável comercial
da CanalcentroSA, realça a importância desta
distinção, atribuída perante um universo de 52
países distribuidores TiSUN® em todo o mundo.
A CanalcentroSA colabora com a TiSUN® desde
2007, em regime de exclusividade para o
mercado português. É pois, com muito orgulho
que vê reconhecido o seu esforço e trabalho. -“é
para nós, um estímulo e elemento de motivação
para continuarmos a trabalhar mais e melhor.”
Recorda que, de ano para ano, esta parceria tem
sido reforçada tanto ao nível das performances
financeiras, como do alargamento da diversidade de produtos comercializados em Portugal.

ESPINHO

MELGAÇO

José Gaspar enaltece a sua equipa de trabalho,
que conjuntamente tem sido incansável na
atenção e profissionalismo que dedicam a esta
marca. Ao referir "equipa de trabalho" fala-se
naturalmente de várias pessoas e funções, tais
como:
- Gabinete Técnico de projeto e orçamentação;
- Serviço próprio de assistência técnica, que
acompanha os profissionais em obra, desde a
sua fase inicial, à instalação e apoio Pós-venda.
- Equipa de vendas, experiente e profissional, que
promove e acompanha todo o processo comercial desde o início do projeto à implementação e
pós-venda dos equipamentos TiSUN®.

Conforto para a minha casa

tirámos mais
um “coelho”
da cartola!
No início de 2015, a Canalcentro estabele
um protocolo com a Vaillant para representação e distribuição desta prestigiada
marca de equipamentos para Climatização.

+de

140

ANOS

A
PRODUZIR
ENERGIA!

A Vaillant é líder de mercado a nível internacional em
tecnologias de aquecimento, águas quentes sanitárias
e ar condicionado.
A Vaillant oferece aos seus clientes, globalmente,
sistemas de aquecimento, águas quentes sanitárias e
ar condicionado, produtos amigos do ambiente e que
poupam energia, maioritariamente à base de energias
renováveis.
A gama de produtos inclui sistemas solares térmico e
fotovoltaico, bombas de calor, ar condicionado, caldeiras de pellets, sistemas de ventilação para edifícios de
baixo consumo, cogeração aquecimento e eletricidade,
aparelhos de aquecimento altamente eficientes a
combustíveis fósseis e controlos inteligentes. Um
abrangente conjunto de serviços complementa a gama
de produtos.
A Vaillant Group International GmbH é participada em
100% pelo Vaillant Group, com sede em Remscheid, na
Alemanha. A Vaillant Group foi fundada em 1874 e
continua a ser uma empresa 100% familiar.
A Vaillant está presente no mercado Português desde
1955, inicialmente apenas com esquentadores a gás e,
desde os anos 60 do século passado, foi aumentando
progressivamente a sua gama de produtos com a
introdução de caldeiras murais a gás para aquecimento e águas sanitárias, termoacumuladores, solar
térmico, bombas de calor e ar condicionado.

Ventilação

Para um ar mais saudável
na sua habitação
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Sistema de renovação de ar,r
que vantagens trazem?
Poupança
energética
graças ao
recuperador
de calor
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Conforto para a minha casa

porquê a

?

líder em aquecimento e climatização
1º sistema de ar condicionado para
divisões lançado para instalação
doméstica.
Antes desta data, os sistemas
de ar condicionado eram de
grande dimensão e eram
destinados apenas à utilização
comercial. A PANASONIC
desenvolveu o primeiro sistema
de ar condicionado compacto
para janelas. Era leve e fácil de
instalar, melhorando a qualidade de vida nas residências...

Com mais de 30 anos de experiência e vendas em mais de
120 países em todo o mundo, a Panasonic é indiscutivelmente uma das empresas líderes no sector do aquecimento e
climatização. Com uma rede de produção diversificada e
instalações de Investigação e Desenvolvimento, a Panasonic
comercializa produtos inovadores, que definem o padrão dos
sistemas de ar condicionado de todo o mundo. Em plena
expansão mundial, a Panasonic fornece produtos de alta
gama a nível internacional, transcendendo fronteiras.

O nosso objetivo consiste em criar um estilo
de vida com praticamente zero emissões em
toda a casa
Ideias ecológicas e inteligentes
para um estilo de vida sustentável

Gas R32, respeita
p
o meio ambiente

Toda a gama doméstica foi transformada em R32 e com
um rendimento excelente. A Panasonic não só se
adaptou completamente ao novo refrigerador; como
também as novas unidades foram desenhadas para
maximizar as vantagens do novo gás em Splits, Cassetes,
Condutas, Consolas de chão e sistemas Multi-Split.

A Panasonic tem como objetivo ser a empresa número 1 em
inovação ecológica no sector da eletrónica até 2018. Como
tal, faremos do meio ambiente o centro de todas as nossas
atividades empresariais e trabalharemos no sentido de
cumprir a nossa visão com produtos inovadores para o dia a
dia e para as empresas.

heating & cooling solutions

Fatos Hargassner
t Caldeiras de 3-800 kW
(Pellet, Lenha, Estilha)
t 80.000 caldeiras em uso
t 10.000 caldeiras por ano
t 220 funcionários qualificados
A Hargassner oferece aos seus clientes
e partes interessadas uma base de

produção com mais de 30.000 m²,
incluindo um departamento demonstração de grande escala e um centro de
formação para funcionários de todo o
mundo.

Wels / Áustria.
1º prémio no concurso internacional
para a inovação “Wood Energy" em
França 2000, 2007, 2008, 2009, 2010,
2014.

Os produtos da Hargassner têm
recebido inúmeros prémios e certificações. Energia Genie 2007 e 2013
prêmio no "Energy Saving Fair” em

A mais recente tecnologia de produção
e os trabalhadores qualificados são
responsáveis por produtos de alto
desempenho - feitos na Áustria.

*HV 20-60kW (troncos 1/2 mts)

HARGASSNER

um
exclusivo de
peso!
O BEM ESTAR
DA NATUREZA E DE
CLIENTES SATISFEITOS
SÃO A BASE DA
NOSSA FILOSOFIA

A Hargassner foi pioneira em sistemas de
aquecimento ecofriendly desde que a empresa foi criada em 1984. Este espírito permanece inabalável e o nosso objetivo de
estar no topo ainda persiste até hoje.
Para o bem do ambiente
Estamos orgulhosos de mais de 30 anos de experiência e de
milhares de clientes satisfeitos. A satisfação do cliente combinado com a proteção do ambiente são os objetivos fundamentais da nossa filosofia e são os principais atributos que
determinam um caminho de sucesso para o futuro da empresa.
A marca Hargassner
Menores emissões por maior eficiência, o máximo de conforto e longa vida útil caracterizam a marca HARGASSNER. No
entanto, nós não nos poupamos na constante análise dos
nossos produtos para lançar produtos melhores amanhã. A
ênfase na pesquisa e gestão da qualidade é a nossa compreensão moderna da tradição.

tubo ferro

marcos incêndio

ibotec
válvulas

tubo PVC pressão

tubo corrugado

tubo corrugado

geral.casal@canalcentro.pt
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