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QUEM SOMOS?
A AquaCalor é uma empresa de referência no ramo dos artigos para piscinas, localizado em Portimão, Portugal. 

Oferecemos equipamentos para piscinas e spas, serviços pós-venda e soluções de negócios para empresas do 
ramo de piscinas e spas. Somos uma divisão de distribuição da Team Horner®, estabelecida em 1969, a nossa 
cultura e compromisso com os nossos clientes, levaram-nos a relacionamentos comerciais de longo prazo.
O QUE NÓS FAZEMOS?
Oferecemos uma extensa gama de produtos de qualidade dos principais fabricantes mundiais. Esforçamo-nos 

para oferecer aos nossos clientes as soluções de aquecimento e arrefecimento mais inovadoras e com maior 
eficiência energética para piscinas e spas com mais de 4.000 bombas de calor vendidas instaladas em Portugal  
e na Espanha.
PORQUÊ ESCOLHER AQUACALOR?
Quaisquer que sejam as suas necessidades de equipamento, para projetos residenciais ou comerciais de grande 

dimensão, oferecemos-lhe produtos de alguns dos fabricantes mais prestigiados e de marcas reconhecidas em 
todo o mundo, as quais incluem, AngelFire, TropiCal® e HeatWave SuperQuiet®, assim como diversos tipo de 
equipamentos para piscina sendo os mais relevantes; Filtros, Bombas de circulação, Sistemas de Eletrólise salina, 
Sistemas de doseamento automático, Sistemas de Ultravioletas, Coberturas automáticas e manuais.
Com mais de 20 anos de conhecimento no setor, a nossa equipa de especialistas fala português, inglês e 

espanhol, somos dedicados aos nossos clientes e temos orgulho em fornecer produtos e atendimento da mais 
alta qualidade. Temos a maior satisfação em encontrar novas soluções para ajudar o seu negócio a crescer e 
estamos aqui para ajudá-lo em cada etapa do caminho.

SOBRE NÓS...
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A NOSSA EQUIPA…
Temos à vossa disposição diariamente, uma equipa de profissionais devidamente habilitados que passamos a 
apresentar:

António Martins
Diretor de Operações

+351 961 268 075

antonio.martins@aquacalor.pt

José Ronaldo
Suporte Técnico e Logístico

+351 965 280 357

jose.ronaldo@aquacalor.pt

Humberto Marques
Representante de Vendas

+351 963 506 563

humberto.marques@aquacalor.pt

José Alfredo
Diretor de Vendas e Marketing

+351 965 219 098

jose.alfredo@aquacalor.pt
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OS NOSSO PRODUTOS...

BOMBAS DE CALOR
Somos os fabricantes da gama AngelFire e detentores da marca 
AquatiX e representantes da marca Poolex.  
A nossa gama de bombas de calor vão dos 7 kWs aos 125 kWs, pelo 
que de certo termos um equipamento capaz de satisfazer, qual 
quer que seja o seu projeto. 

Este é um equipamento essencial para o funcionamento de uma 
piscina, como tal não podíamos deixar de o ter no nosso portfólio, 
inicialmente com a gama SPECK, no mercado desde 1909 e mais 
recentemente com a chegada das bombas de velocidade variável 
decidimos aumentar a nossa oferta com a gama SACI, no mercado 
desde 1976.

BOMBAS DE CIRCULAÇÃO

A filtração é outro elemento essencial no correto funcionamento da 
piscina como tal, podemos contar com os mais de 30 anos  
de experiência no fabrico de filtros residenciais e comerciais da 
Ariona Pools.  
A gama residencial começa nos 400 mm até aos 990 mm e a nível 
industrial podemos ir até aos 2000 mm. Para além dos filtros temos 
ainda as válvulas automáticas, os locais técnicos e os grupos de 
filtração com filtros de 400 mm a 620 mm.

FILTRAÇÃO
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SISTEMAS DE DESINFEÇÃO
A desinfeção da água da piscina, tem desde 1960 outra solução, 
solução esta que se tem vindo a aperfeiçoar até aos dias de hoje.  
Em 2017 iniciamos a parceria com a IDEGIS, uma marca de 
conceituado renome na indústria dos cloradores salino.   
A SITA está no mercado desde 1982 e ao longo dos anos tornou-se 
uma empresa líder no projeto e construção de sistemas de raios UV 
e recipientes de filtro de aço inoxidável. 

ILUMINAÇÃO
Na produção de lâmpadas de LED desde 2009 a SEAMAID, é um 
parceiro com uma oferta bastante vasta no que respeita a iluminação 
de piscinas, disponibilizamos quer os modelos de Par 56 standard e 
Ecoproof, assim como a gama, tubular e mini, na cor branca ou RGB, 
para além dos respetivos controlos remotos. Mais recentemente a 
PAL LIGHTING veio trazer outro conceito de iluminação ao mundo 
da piscina e a toda a zona envolvente, quer com as lâminas de água, 
quer com as fontes iluminadas.

COBERTURAS
Quando se fala em aquecimiento da piscina a cobertura da piscina é 
um elemento essencial na manutenção da temperatura.
Como tal, contamos com 3 fabricantes, que nos permite oferecer 3 
soluções de coberturas, RSP com a Bolha Térmica, Simples, Dupla e 
Quádrupla, assim com a WOOD e a CAP Com as lâminas de PVC ou 
Policarbinato, com ou sem montagem no local.
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A implementação dos sistemas de eletrólise salina de forma 
tão acentuada, criou outra necessidade neste sector, o controlo 
automático dos níveis de ORP e PH na piscina.
Surgiram então diversas ofertas para o controlo e dosagem destes 
produtos, neste sentido podemos contar os equipamentos da 
IDEGIS e mais recentemente com toda a gama da SEKO, uma 
empresa Italiana com certificação ISSO 9001 desde 1994.

CONTROLADORES E DOSEADORES

Cada vez mais a casa é o lar onde se vive, convive e se criam 
memórias futuras, tendo em conta esse conceito os Spas, Saunas 
e Banhos Turcos têm um procura crescente nestes dias, como tal, 
contamos com um parceiro que preza pela qualidade, quer dos 
materiais, quer das componentes que usa nos produtos que fábrica.

WELNESS

DESUMIDIFICADORES
Os desumidificadores são aparelhos de alto desempenho 
especialmente desenhados para piscinas aquecidas, mas também 
para qualquer outro ambiente em que a humidade necessite de 
ser controlada. Contamos com 3 opções distintas, unidade de 
parede interior ou exterior e de teto.
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A origem da Electromecanica Tamega S.L Remonta a 1987, quando 
iniciou a sua atividade como fabricante de grupos de pressão e 
fogos. Posteriormente foi desenvolvida a divisão elétrica, que incluía 
quadros elétricos para diferentes áreas.
Desde 2020 que este parceiro conta com 1.800 m2 de novas 
instalações. Com 10 modelos de quadros para piscina, temos com 
certeza uma solução para qualquer que seja a piscina.

QUADROS ELÉCTRICOS

A S.R. Smith ajuda a tornar a experiência na piscina melhor em 
todo o mundo, quer para os utilizadores, os proprietários e os 
operadores da piscina há mais de 89 anos com produtos que 
incentivam a diversão, aumentam a funcionalidade e melhoram o 
desempenho de maneira a ajudar os proprietários a obter mais do 
seu investimento na piscina.

EQUIPAMENTOS EXTERIORES DE PISCINAS

Com o intuito de apresentar uma alternativa ao revestimento 
tradicional, criamos esta parceira com a ACTEK.
Empresa jovem, mas com know-how suficiente para la lançarem 
no mercado este produto, que pode transformar a aspeto da 
piscina, dando-Ihe um toque mais natural.
Disponível em dois acabamentos distintos, os pebbles e os cristais, 
que conjugam 6 tonalidades diferentes.

REVESTIMENTOS
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CUSTO DE TRANSPORTE 2022

CARGA EM PALETES PORTUGAL-PORTUGAL
Zona 1 Porto - Porto 35,00 €

Zona 2 Algarve - Algarve 40,00 €

Zona 3 Porto - Litoral Norte 47,50 €

Zona 4 Algarve - Resto do Pais 52,50 €

Zona 4 Porto - (Interior Norte - Alentejo e Algarve) 52,50 €

Zona 5 Portugal -Iha Madeira 170,00 €

Zona 6 Portugal - Ilha Açores 200,00 €

PORTUGAL - PORTUGAL PORTUGAL - ESPANHA

Até 1 kg 6,00 € Até 1 kg 8,00 €

Até 5 kg 7,00 € Até 5 kg 10,00 €

Até 10 kg 8,00 € Até 10 kg 13,00 €

Até 15 kg 9,00 € Até 15 kg 17,00 €

Até 20 kg 10,00 € Até 20 kg 23,00 €

Até 25 kg 11,00 € Até 25 kg 28,00 €

Até 30 kg 12,00 € Até 30 kg 33,00 €

kg Adicional 0,50 € kg Adicional 1,50 €
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AS NOSSAS LOCALIZAÇÕES...

SUL

NORTE

SUCURSAL EM PORTIMÃO
Rua do Poço S/N 8500-464  
Portimão, Portugal

TELEFONE: (+351) 282.414.309

EMAIL: geral@aquacalor.pt
WEBSITE: www.aquacaloreu.com

SEDE DA EMPRESA NOS EUA
5755 Powerline Road 
Fort Lauderdale, FL 33309 USA

TELEFONE: (+1) 954.938.5355

EMAIL: hxworldwide@teamhorner.com  
WEBSITE: www.hxworldwide.com
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