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ESPECIALISTA EM
MATERIAL ELÉTRICO

Estamos no centro das relações entre
fabricantes e profissionais da construção,
na manutenção e renovação de edifícios
residenciais, comerciais e industriais.

nº1

nº2

nº1

na América
do Norte

na Europa

na Ásia e
Pacífico

Quaisquer que sejam os produtos/serviços
para aplicações elétricas, disponibilizamos
competência e aconselhamento técnico,
serviços inovadores e sustentáveis.

em Portugal
125 comercias

16 agências

1 centro logístico
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SERVIÇOS EXCLUSIVOS
PARA CLIENTES
Assistência técnica
Suporte aos clientes na colocação em serviço,
manutenção ou tratamento de anomalias de
equipamentos comercializados.

Soluções personalizadas
Propor soluções personalizadas para diferentes
tipologias de clientes e mercados.

Gabinete de Apoio ao Cliente
Proporcionar serviço de pós venda para fidelizar e
aumentar a satisfação dos clientes, procurando
soluções e procedimentos que atendam às
expectativas dos parceiros.

Serviço de vendas online – www.rexel.pt
Plataforma que simplifica e agiliza o registo das
encomendas.

Linha de apoio ao cliente 800 232 231
Mail: apoiocliente@rexel.pt

www.rexel.pt
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MERCADOS
ONDE ATUAMOS

Industrial
Trabalhamos com as marcas mais implantadas no parque
industrial e a disponibilidade de stock são só alguns dos
argumentos que nos permitem rapidez e eficácia na
resposta das solicitações diárias e aumentar a
Produtividade e Rentabilidade dos nossos parceiros.

Residencial
Conseguimos reunir uma oferta de produtos e soluções
para que as habitações sejam mais confortáveis, seguras
e amigas do ambiente.

Comercial
Disponibilizamos as soluções mais modernas e inovadores
que conduzem à satisfação das expectativas dos clientes.
Desde o conforto, aos aspetos arquitetónicos e passando
pela redução da fatura energética, temos uma oferta de
produtos e serviços incomparável.
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SERVIÇOS E SOLUÇÕES
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Na atual situação económica, o investimento em
tecnologias de eficiência energética, é um vetor
estratégico de desenvolvimento, constituindo um
a vantagem competitiva no mercado com evidente
impato de valor na criação.

Soluções
Iluminação eficiente

Soluções
compensação
de energia reativa

Soluções
variação de velocidade

Soluções
de monitorização

Soluções
produção de energia

Soluções
racionalização de
energia em datacenters

A Rexel, através das suas amplas parcerias,
disponibiliza uma abordagem focalizada no
desenvolvimento de soluções de eficiência
energética de forma a transformar o seu negócio,
poupando energia e custos.

Soluções

6

AMPLA OFERTA
DE PRODUTOS

Disponibilidade e entrega de produtos
Adaptar stocks das agências às necessidades
dos clientes e dos mercados. No centro logístico
temos 30.000 referências, para entregas diárias
em qualquer local do país.

Gamas de produtos
Iluminação
Comunicações e Segurança
Fios e Cabos elétricos
Material de instalação
Comando e Controlo
Calhas e Condutas
Redes informáticas
Corte e Proteção
Energias renováveis

“A energia do progresso é saber adaptar as nossa agências às necessidades dos nossos clientes, para melhor servi-los.”
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GAMAS DE
PRODUTOS

Iluminação
Aparelhos, Luminárias interiores e exteriores,
Iluminação hospitalar, Leds, Lâmpadas e
Acessórios.

Comunicações e Segurança
Som e Sinalização, Antenas e acessórios TV,
Equipamentos ITED, Deteção de incêndio,
Deteção de Gás, Deteção de Monóxido de
carbono, Deteção de intrusão, Controle de
acessos e CCTV.

Material de Instalação
Aparelhagem terminal, interruptores e tomadas,
Acessórios de instalação, Caixas, Abraçadeiras
Ventilação doméstica e Industrial, Aparelhos de
medida.

“A energia do progresso é saber adaptar as nossa agências às necessidades dos nossos clientes, para melhor servi-los.”
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GAMAS DE
PRODUTOS

Fios e Cabos Eléctricos
Cabos para baixa e média tensão, Zero
halogéneos e resistentes ao fogo,
Cabos de voz e dados, telecomunicações, Fibra
óptica, Coaxiais, Acessórios, Caixas MT,
Ponteiras, Uniões e Termo retráteis.

Comando e Controlo
Contatores e relés térmicos, Relés auxiliares,
Automação, Variação de velocidade,
Arrancadores suaves, Sistemas de domótica.

Redes Informáticas
Sistemas de cobre e componentes de cablagem,
Fibra óptica, Equipamento ativo / Wireless,
Bastidores, Sistemas de distribuição de energia,
Periféricos e Blisters, Video sobre IP,
Certificadores de Cobre e fibra óptica e Ethernet
industrial.

“A energia do progresso é saber adaptar as nossa agências às necessidades dos nossos clientes, para melhor servi-los.”
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GAMAS DE
PRODUTOS

Calhas e Condutas
Calhas técnicas em plástico e alumínio,
Caminhos de cabos metálicos e PVC,
Canalizações elétricas pré-fabricadas e Tubos
plásticos.

Corte e Protecção
Disjuntores, Interruptores e Diferenciais,
Descarregadores de sobretensões, Bases e
Corta-circuitos fusíveis, Correção factor potência,
Quadro elétricos, Quadros e Caixas de coluna e
Postos de transformação (MT 36 kW).

Energias Renováveis
Energia solar fotovoltaica, Energia solar térmica e
Energia eólica

“A energia do progresso é saber adaptar as nossa agências às necessidades dos nossos clientes, para melhor servi-los.”
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PROXIMIDADE AO
CLIENTE
Estamos presentes em todo o território nacional,
através de 16 agências.
Todas as agências REXEL têm por missão, perante
os Clientes: acolher e aconselhar; apresentar e
divulgar produtos; fornecer e colocar à disposição
os nossos produtos e serviços; entregar no local
pretendido.

