


ILUMINAÇÃO TÉCNICA
Estas marcas apresentam uma vasta gama de
produtos para iluminação profi ssional, residencial, 
industrial, estradal, jardim e decorativa, com 
várias opções LED.

ILUMINAÇÃO DECORATIVA
Iluminação interior e exterior, capaz de interpretar a
luz com paixão e inteligência, com especial enfoque
na inovação tecnológica e nas emoções que a luz é
capaz e transmitir.



ILUMINAÇÃO DECORATIVA
Gama de produtos com qualidade comprovada e
especifi cações focadas num design e tecnologias
de vanguarda, destinados à iluminação arquitectónica
de espaços interiores e exteriores.

ILUMINAÇÃO DECORATIVA
Produtos com uma linha decorativa atenta ao design
e inovação, tendo como missão, satizfazer todas 
as necessidades de iluminação LED mediante a 
concepção de produtos com altos níveis estéticos 
e rendimento de excelência.



ILUMINAÇÃO DECORATIVA
Aumente o nível de poupança com as novas soluções
de iluminação LED, as quais darão um toque
especial à sua instalação.

ILUMINAÇÃO DECORATIVA
Vasta gama de produtos de iluminação decorativa
interior e exterior com design inovador, apresentando
várias soluções LED enquadradas em qualquer
ambiente.



ILUMINAÇÃO DECORATIVA
Iluminação decorativa interior e exterior, que se
enquadram na perfeição em qualquer ambiente.

ILUMINAÇÃO DECORATIVA
Iluminação decorativa interior e exterior, que se
enquadram na perfeição em qualquer ambiente.



ILUMINAÇÃO DECORATIVA
Soluções de iluminação concebidas para defi nirem
espaços, cores e formas dos objectos.

ILUMINAÇÃO PARA HÓTEIS
Vasta gama de produtos de iluminação decorativa
para hóteis, desenhados e concebidos com uma
concentração única nas necessidades de todos os
intervenientes, desde o projectista ao gestor do hotel.



ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Estes sistemas funcionam automaticamente, em 
caso de falta de energia sendo utilizados como
sinalização de emergência, evacuação efi ciente 
e segura de pessoas e iluminação de segurança
ambiente.

LÂMPADAS
Uma vasta gama de lâmpadas LED para substituição
de lâmpadas de halogéneo, incandescência e
fl uorescência.



SISTEMAS DE VIDEOPORTEIRO
Um vasta gama de sistemas de videoporteiro ao 
seu dispor, compostos por soluções de última
 geração, onde a funcionalidade e o design estão
sempre presentes.

SISTEMAS DE SOM
Residencial - Profi ssional - Emergência
Possuímos soluções de som, intercomunicação e
megafonia, à medida de cada realidade, tendo
por base a aplicação de novas tecnologias em 
sonorização.



ANTENAS TV - RECEPÇÃO SATÉLITE
Marca de referência no desenvolvimento e fabrico
de sistemas e soluções para recepção de sinais de
radiotelevisão e serviços de telecomunicações.

ANTENAS TV
ARMÁRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Produtos  para o segmento de recepção e distribuição
de sinais de rádio-frequência e rede de cablagem
estruturada.



APARELHAGEM E DOMÓTICA
Temos ao seu dispor uma vasta série de sistemas
de aparelhagem e domótica, os quais se conjugam
através de uma tecnologia e um design inovadores.
Estes produtos marcam um ponto de distinção em
diversos ambientes, os quais requerem materiais
com qualidade e detalhes representativos.

AUTOMATISMOS PARA PORTÕES
BARREIRAS
Possuímos uma vasta gama de automatismos para
portões de correr, batente ou basculante, assim como
barreiras de protecção de parqueamento.



VENTILAÇÃO DOMÉSTICA E INDUSTRIAL
Temos as soluções de ventilação que lhe permitem
renovar regularmente o ambiente interior, graças
à tecnologia patente nesta gama de produtos.

MATERIAL ELÉCTRICO - HOTELARIA
Uma ampla gama de produtos para o seu conforto,
bem-estar e higiene:
- Electrocutores de insectos - Electroinsecticidas
- Secadores de mãos e cabelo
- Aquecimento profi ssional



CONFORTO E EFICIÊNCIA NA SUA CASA
Esquentadores eléctricos e a gás, termoacumuladores
eléctricos e a gás, painéis solares, equipamentos
termossifão, caldeiras murais de condensação e a
gás, toalheiros, caldeiras de chão, ar condicionado 
(mono splits e multi splits).

MATERIAL ELÉCTRICO - RESIDENCIAL
Nesta âmbito apresentamos uma gama de produtos
que procura responder aos mais inovadores requisitos
do mercado:
- Interruptores horários e Interruptores crepuscolares
- Detectores e sensores de movimento
- Aparelhos de medida - campaínhas - relés
- Transformadores



COMPONENTES PARA INSTALAÇÕES 
ELÉCTRICAS
Marca que possui uma vasta gama  de produtos
tais como: abraçadeiras de fi vela, ponteiras, mangas
termo-retrácteis, buchas, etc...

SISTEMAS E COMPONENTES PARA
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
A oferta de uma vasta gama  de produtos fabricados
pela marca em referência:
Calhas e acessórios, caixas de ligação e derivação,
quadros de comando, fi chas e tomadas industriais.



SISTEMAS DE CONDUÇÃO PARA
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
Esta gama de produtos de vanguarda
proporciona-lhe um trabalho rápido e seguro,
poupança e versatilidade.

SISTEMAS DE CAMINHOS DE CABOS
Conduzir electricidade.
Transmitir dados.
Controlar energia.
Uma conjugação de produtos de qualidade com
sistemas inovadores.



PÁRA-RAIOS
Como complemento de protecção de edifícios, a
instalação de pára-raios tem como principal objectivo
a atracção das descargas eléctricas atmosféricas
(raios) para as suas pontas, desviando-as para o solo
através de cabos de pequena resistência eléctrica.

MATERIAL ELÉCTRICO
Segurança - Comando - Sinalização
A Pizzato é um dos principais fabricantes mundiais de
interruptores de posição, fi ns de curso, dispositivos de
segurança, comando e sinalização, dispositivos para
elevadores, interruptores de pedal e microinterruptores.



BORNES - FONTES DE ALIMENTAÇÃO
CAIXAS E QUADROS METÁLICOS
Nesta vertente industrial, possuímos uma vasta gama
de produtos e sistemas de conexão e fontes de
alimentação para quadros eléctricos, assim como
várias opções de caixas e armários metálicos
compactos e componíveis.

CORTE, PROTECÇÃO E AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL
Marcas especializadas em produtos para controlo,
automação industrial e distribuição eléctrica.



SOLUÇÕES DE UPS
Nesta vertente possuímos uma vasta gama de
soluções UPS para fornecer um nível adequado de
protecção do fornecimento de energia contra
diferentes problemas de falhas de energia.

BALASTROS E TRANSFORMADORES
Vasta gama de balastros e transformadores
electrónicos, alimentadores HID, drivers LED, 
transformadores toroidais, etc...



ELECTROBOMBAS DE SUPERFÍCIE
E SUBMERSÍVEIS
Gama variada de produtos adequados para a
captação, pressurização e abastecimento de água
em utilização doméstica, agrícola e industrial. 

SISTEMAS DE FILTRAGEM DE ÁGUA
Uma gama de produtos (vasos, fi ltros diversos e
respectivos acessórios) que permitem uma fi ltragem
da água com garantias de qualidade e adaptadas
a cada exigência.



CABOS E CONDUTORES
Ao seu dispor uma vasta oferta de cabos e condutores
para as seguintes áreas e aplicações:
Energia, informática, indústria, livres de halogéneo,
resistentes ao fogo, cabos de torçada e de média
tensão, fi bra óptica, etc...  

HIDRÁULICA
Possuímos uma gama variada de controladores de
pressão e interruptores de bóia com e sem contrapeso.




