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Atuamos nos segmentos de mercado 
da comercialização de produtos e equi-
pamentos na área de condução de 
fluidos, climatização, piscinas e trata-
mento de água. 

Promovemos a colaboração técnica 
entre o cliente e as marcas que repre-
sentamos, sendo o seu principal par-
ceiro.

Em Portugal dispomos de dois grandes 
polos logísticos, situados no Porto e 
em Benavente, capazes de fornecer e 
assegurar o melhor serviço em qual-
quer ponto do pais.

Os clientes podem ainda contar com 
vários pontos de venda e com a loja 
online com todas as gamas de produtos.

A exportação é uma realidade nos 
nossos dias, trabalhamos principal-
mente com Angola, Moçambique e 
Cabo Verde.

Somos certificados pela norma ISO 
9001, sendo uma garantia adicional 
de que levamos em consideração as 
necessidades do cliente e a sua satisfa-
ção. Damos valor a toda a cadeia de 
processo fornecendo produtos com 
certificados emitidos pelos fabricantes.
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TUBOS E VÁLVULAS
CONTROLO E CONDUÇÃO DE FLUIDOS

TUBOS E ACESSÓRIOS
>  aço inox e aço carbono
>  tubo em aço com e sem costura
>  tubo PP, PE, PVC e PE corrugado
>  tubagens pré-isoladas
>  sistemas pressfitting, aço inox e aço carbono
>  sistemas PEX, PEX-AL-PEX
>  sistemas PP-R
>  sistema multicamada PERT-AL-PERT
>  ferro roscado, soldar e ranhurado
>  ferro fundido ductil / centrifugado

VÁLVULAS
>  globo, fole, esfera e borboleta
>  retenção, controlo e diafragma
>  filtros e purgadores
>  atuadores elétricos e pneumáticos
>  juntas expansão, dilatação, purgadores



CLIMATIZAÇÃO
E ENERGIAS RENOVÁVEIS

>  águas quentes sanitárias
>  aquecimento
>  ar condicionado
>  caldeiras
>  termoacumuladores
>  energia solar térmica
>  piso radiante
>  bombas de calor
>  bombas circuladoras
>  grupo de bombagem
>  radiadores
>  vasos expansão
>  depósitos de acumulação



>  quadros elétricos
>  bombas
>  filtros
>  material de encastrar
>  escadas e chuveiros
>  coberturas
>  sistemas de doseamento
>  caudalímetros

>  produtos químicos
>  material de limpeza
>  bombas e válvulas
>  material wellness
>  iluminação
>  bombas de calor
>  contadores

PISCINAS
E TRATAMENTO DE ÁGUA



COMPLEMENTOS
E FERRAMENTAS

>  redes de incêndio
>  isolamento térmico
>  sistemas de fixação e colas

>  flanges e juntas anti-vibráteis
>  compensadores de dilatação

>  manómetros e termómetros
>  máquinas e ferramentas



LISBOA
Rua Augusto Pina, 3/3A
1500-065 Lisboa
 217 143 006
 loja.benfica@pintocruz.pt

SEIXAL
Z. I. Casal do Marco
Rua António Macedo, 25
2840-175 Seixal
217 655 550
loja.seixal@pintocruz.pt

LOULÉ
Parque Infante, Fração H
Sítio Franqueada
8100-302 Loulé
289 092 732
loja.loule@pintocruz.pt

PARCHAL
Rua Foz do Arade, 17
8400-611 Lagoa
282 427 584
loja.parchal@pintocruz.pt

PONTA DELGADA
Azores Retail Park
Rua Azores Parque, Arm.1.20
9500-702 Ponta Delgada
296 630 540
loja.pontadelgada@pintocruz.pt

FUNCHAL 
Parque Industrial da Cancela
Pavilhão M.1.3.4.1
9125-042 Caniço - Santa Cruz
291 098 568
loja.funchal@pintocruz.pt

PORTO [SEDE]
Rua Eng. Ferreira Dias, 469
4100-247 Porto - Portugal
226 150 530
tubos@pintocruz.pt

PORTO [LOJA]
Zona Industrial do Porto
R. Manuel Pinto de Azevedo, 222
4100-320 PORTO - Portugal
226 150 530
loja.porto@pintocruz.pt

BRAGA
Lugar da Formigueira, Lote A-7
Frossos
4705-349 Braga
253 467 094 
loja.braga@pintocruz.pt

AVEIRO
Z.I. Taboeira
Trav. das Cascorras L20 - Esgueira 
3800-055 Aveiro
234 781 373
loja.aveiro@pintocruz.pt

VISEU
EN 231, nº 12, Cabanões
3500-885  Viseu
232 099 720
loja.viseu@pintocruz.pt

BENAVENTE
Lote Industrial 14
Vale Tripeiro
2130-354 Benavente
263 519 941
loja.benavente@pintocruz.pt
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