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Perfil da

companhia
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Salvador

Escoda S.A.
Somos uma empresa especializada no fornecimento de
produtos para instalações de Ar Condicionado, Ventilação,
Aquecimento, Água, Energias Renováveis, Gás, Electricidade,
Refrigeração, Isolamento e bricolagem.
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+

625

funcionários

160

milhões ¤

de receita de
vendas 2018

TOP

Ranking Setorial
Nacional

45 anos de
“+experiência
Salvador Escoda S.A. iniciou sua jornada há mais de 45 anos.
O que começou como um pequeno armazém, é hoje uma
das principais empresas nacionais do setor; uma empresa
que emprega mais de 625 pessoas, fornecendo produtos e
consultoria para mais de 35.000 clientes.
Uma longa jornada que teve um crescimento contínuo graças
a sinais de identidade muito bem definidos:
hhAmplo catálogo de produtos.
hhAcordos de distribuição com os fabricantes líderes do
sector.
hhDistribuição de produtos com marca própria aos que
dotamos de um sólido serviço técnico e garantia.
hhCrescimento progressivo da nossa
rede comercial.
hhAposta decidida pelo mercado exterior.

35mil

clientes

80

pontos
de venda
em 2019

70mil

referências de

produtos
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Nossa

Nossas

Marcas

Filosofiado trabalho

Ar condicionado e
cortinas de ar

Energia solar térmica e
Fotovoltaica

Instrumentação e
válvulas

Fãs domésticos

Filtração e
ventilação

Gases
refrigerantes

Tanques, garrafas
térmicas e trocadores

Elementos de fixação

a
“Buscamos
satisfação do
Controlo e
regulação

Suportes para ar
condicionado

Tubos flexíveis e rígidos
para ar

Produtos de
refrigeração

cliente

hhEstudamos suas necessidades para oferecer soluções
personalizadas e econômicas, da mais alta qualidade.
hhColocamos a sua disposição a nossa experiente equipa
multidisciplinar de gerentes e técnicos de produtos.
Acessórios para gás

Bombas de água

Ferramentas elétricas e
manuais

Material Elétrico

hhAumentamos a sua confiança, mantendo uma comunicação
constante e direta através da nossa extensa rede comercial.
hhRespondemos rapidamente às suas necessidades,
adaptando-se às demandas e inovações do mercado.

Tratamento de água

Arrefecimento

Artigos de jardim

Chão radiante
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Nossa rede
comercial

80

Pontos
de venda
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Nosso Plano de Expansão
contempla entre 3 e 5 novas aberturas anuais

em 2019

Nossos pontos de venda e centros de logística estão
estrategicamente posicionados, juntamente com uma ampla
rede de escritórios comerciais e atendimento ao cliente, para
garantir uma resposta rápida às suas necessidades.
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Centros
de apoio
técnico
regional
BARCELONA
VALENCIA
SEVILHA
MADRID

3

Sede

Central
C/ Nàpols 249, pl. 1
08013 Barcelona (Espanha)
Tel.: +34 93 446 27 80
info@salvadorescoda.com
www.salvadorescoda.com

Departamento
de Exportação
C/ Nàpols 249, pl. 1
08013 Barcelona (Espanha)
Tel.: +34 93 446 27 81
export@salvadorescoda.com

Armazéns
logísticos
BARCELONA
VALENCIA
SEVILHA

SAT

Serviço de
apoio técnico
Tel.: +34 93 652 53 57
sat@salvadorescoda.com
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Nossos
Produtos
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Nosso Catálogo (com mais de 70.000 referências, a
maioria em estoque) é composto, entre outros, dos
seguintes produtos:

CLIMATIZAÇÃO

•
•
•
•
•
•

Ar condicionado doméstico, comercial e industrial
Acessórios montagem Splits
Recuperadores de calor
Cortinas de Ar
Caudal Variável VRF
Equipamento Hidrônico

VENTILAÇÃO

•
•
•
•
•
•

Ventilação Industrial e Doméstica
Filtração
Isolamento Térmico e Acústico
Umidificadores
Condução de Ar
Ventilação de Portões e Grelhas

AQUECIMENTO

•
•
•
•
•
•

Válvulas de Aquecimento e Acessórios
Instrumentação
Regulação e Gestão
Bombas Circulantes
Sistemas Radiantes
Componentes e Acessórios para Instalações Diesel

•
•
•
•
•
•

Energia Solar Térmica
Energia Solar Fotovoltaica
Água Quente Sanitária
Caldeiras
Biomassa
Aerotermia

ARREFECIMENTO

•
•
•
•
•
•

Compressores
Unidades Condensadoras
Evaporadores
Tubo de cobre
Gases Refrigerantes
Válvulas para Frio

GÁS

•
•
•
•
•
•

Válvulas e Regulação de Gás
Acessórios GLP
Segurança do Gás
Automações Elétricas
Acessórios Elétricos
Cablagem

ÁGUA

•
•
•
•
•
•

Válvulas e Acessórios
Tubagens e sistema de união
Bombas e Grupos de Pressão
Tratamento de água
Acessórios e Componentes para Piscinas
Canalização e Torneiras

BRICOLAJE

•
•
•
•
•
•

Ferramentas
Jardim
Hardware
Armazenagem
Construção Civil
Ventiladores e Aquecedores

ENERGIA
RENOVÁVEL

Estamos
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ao seu serviço

“

Cuidado e
Conselhos
Contamos com uma equipa técnica-comercial, nacional e internacional, com formação e
experiência para a permanente atenção e assessoria de nossos clientes.

“

Otimizar tempo
Oferecemos um serviço integral de logística, já que contamos com três grandes armazéns,
estrategicamente localizados no território espanhol, equipados com a última tecnologia de
armazenamento e software de gestão avançado para um fornecimento rápido e eficiente.

“

Coleção Express

1h

Adaptamo-nos às necessidades do cliente e proporcionamos-lhe a recolha da sua encomenda.
em uma única hora, sem filas ou espera, confirmando a disponibilidade pelo correio.

“

Web e
redes sociais

Para a total satisfação de nossos clientes,
temos a página web salvadorescoda.com
com catálogos e preços de nossos
produtos, as últimas novidades do setor,
reportagens, tutoriais de instalação de
máquinas, etc.
Em nossa ânsia de nos comunicar, nos
posicionamos nas diferentes redes sociais:
Facebook, Twitter e Linkedin. Temos
também um Blog (elblogdelinstalador.com)
e a newsletter EscoNews que relata
semanalmente novidades do setor, novos
catálogos e produtos, informações sobre
regulamentações e tudo que é relevante
para nossos clientes.

Novo Localizador de
Produtos na nossa Web.
Nosso cliente poderá
encontrar qualquer tipo
de produto de forma ágil
e dinâmica.
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Escritórios - Departamento Comercial
C/ Nàpols 249 pl.1
08013 Barcelona
Tel. (+34)93 446 27 81
info@salvadorescoda.com
www.salvadorescoda.com

