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Punts de venda
a Espanya

SALVADOR ESCODA
C/. Provença, 392 pl. 2
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Tel. +34 93 446 27 80
Fax +34 93 456 29 09
www.salvadorescoda.com

Gijón

Lleó
Pamplona

Logronyo
Figueres
Girona
Lleida

Valladolid
Saragossa

MADRID
Alcobendas
Fuenlabrada
Madrid
Rivas-Vaciamadrid
San Fernando H.
Leganés

Salamanca

Reus
Tarragona

Vinaroz
Castellón
VALENCIA
El Puig
Gandia
Paterna (C. Logístic)
Valencia
Alzira

Toledo
Càceres

Ciutat Reial

Badalona
Barberá
Barcelona
L´Hospitalet
Mataró
Sant Boi (C. Logístic)
Terrassa
Manresa
Vilanova i la Geltrú
Granollers
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Mallorca

Albacete

Badajoz
Mérida
Sevilla
Bollullos
Mairena
Dos Hermanas (C. Log.)

Alicante
Pedreguer
Almoradí

Còrdova
Jaén

Cartagena
Murcia

Granada
Huelva
Almería

Jerez

Málaga
Marbella
Algeciras

Botiga/
Delegació
Centro
Centre
Logístic
Logístico

Ventilació

Calefacció

Refrigeració

Aïllament

COMPANY PROFILE
Centre logístic a Sant Boi (Barcelona)

+55

Acords de distribució exclusius
Som distribuïdors exclusius dels fabricants líders al sector

70.000

Productes al nostre catàleg
La majoria d’ells en stock

SALVADOR ESCODA S.A.
®

PRESENTACIÓ

XARXA COMERCIAL

Salvador Escoda S.A. es una empresa dedicada al
subministrament de productes per a la instal·lació d'Aire
Condicionat, Ventilació, Calefacció, Refrigeració i
Aïllaments.
Avui, Salvador Escoda S.A. ha consolidat la seva posició al
mercat espanyol assumint el rol de distribuïdor líder al seu
sector. El factor clau del seu èxit resideix a la combinació
d'una àmplia gama de productes i un equip d'experts
professionals que garanteixen la millor assistència tècnica.

Per qualsevol tipus de consulta de caràcter general,
comandes, sol·licituds d'informació o assesorament truqui
a la nostra delegació més propera on el nostre departament
tècnic-comercial li resoldrà qualsevol dubte. Si desitja ferho per correu electrònic la nostra adreça de e-mail es:
info@salvadorescoda.com.
Tenim una plantilla superior als 500 empleats, una cartera
de 25.000 clients i la representació exclusiva per Espanya
de més de 55 marques d'importació.
Les nostres marques pròpies més representatives són:

Salvador Escoda S.A. actualment exporta a tota Europa,
Hispanoamèrica i al Nord d'Àfrica.
La seu central es troba a:

C/. Provenza, 392 pl. 2. 08025 Barcelona
Departament d’Exportació
Tel: +34 93 446 27 81 - Fax+34 93 446 27 96
export@salvadorescoda.com

Mundoclima: Gama completa de Splits per a la
climatització
Escosol: Energia solar tèrmica
Mundofan: Ventiladors domèstics
Mundocontrol: Control i regulació
Mercaïllament: Aïllament
Escoclima: Components per condicionaments d'aire
Mercatub: Tubs flexibles i rígids per aire
Escogas: Gasos refrigerants
Escofij: Elements de fixació
SEI: Instrumentació analògica i digital
SoportEsc: Suports per aire condicionat
Escoelectric: Accessoris elèctrics

PRODUCTES
El nostre Catàleg (amb més de 70.000 referències, la
majoria d'aquestes en stock) es componen, entre d'altres,
dels següents productes:
VENTILACIÓ
• Ventilació industrial i domèstica
• Humidificadors i deshumidificadors
• Conductes de tub circular galvanitzat, inox.
i accessoris. Xemeneies i tub flexible
• Aire condicionat, climatitzadors, bateries,
aeroterms, fan-coils i accessoris
• Conjunts per a ventilació i extracció, campanes, filtres i
filtres electrostàtics
• Comportes i reixetes
CALEFACCIÓ
• Accessoris per a calefacció, purgadors,
vàlvules, col·lectors, comptadors, etc.
Bombes acceleradores.
• Instrumentació per a la medició, digital i mecànica,
termòmetres,manòmetres, higròmetres, anemòmetres...
• Calderes, radiadors, acumuladors, intercanviadors
• Depòsits, filtres i grups de pressió per a gasoli
• Filtres i recanvis de cremadors
• Electrovàlvules, termostats, presostat, vàlvules,
programadors, etc. Tot pel control i la regulació
• Tot en valvuleria; vàlvules de comporta, seient, bola,
papallona, retenció, de peu, brides, nivells, etc.
• Resistències elèctriques i accessoris per vapor i aire
comprimit

REFRIGERACIÓ
• Evaporadors, unitats condensadores,
compressors i intercanviadors.
• Portes per càmeres, càmeres i portes per
mobles
• Canonada de coure i accessoris
• Eines per frigorista i per manteniment i neteja
• Instrumentació digital i mecànica per a refrigeració
• Control i regulació per a refrigeració
• Valvuleria per fred
ACCESSORIS PER MONTATGE DE SPLITS
• Eines
• Compressors
• Canaleta i accessoris
• Antivibradors
• Cable elèctric
• Condicionadors “Mundoclima”
• Suports per unitat exterior
• Bombes de condensats
• Tub de coure frigorífic
• Bombes de buit
AÏLLAMENT
• Aïllament en planxa per folrar
• Aïllament tubular flexible
• Accessoris; espuma de poliuretà en spray,
claus de fixació, cintes adhesives, eines per fibra ,etc.
• Absorció de so
• Portes tallafocs i acústiques
• Fibra de vidre i llana de roca
• Conductes de polisocianurat, accessoris i eines
• Equips d'inspecció i neteja de conducte

Central de Barcelona

www.salvadorescoda.com
El nostre equip tècnic-comercial. Més de 500 professionals al vostre servei.

Participacions a fires
internacionals i nacionals

Magatzem logístic amb una avançat
sistema de gestió

Centre logístic “Levante” (Paterna-Valencia)

