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Apresentação da Empresa
A ALDIFRIO, LDA. é uma empresa de cariz familiar, constituída em 1981, cuja atividade consiste
na comercialização de componentes e equipamentos para REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO.
Em 1992 a Aldifrio tornou-se o distribuidor oficial para Portugal dos gases refrigerantes da DuPont
de Nemours International S.A, um dos maiores fabricantes a nível mundial.
Relativamente à DuPont, em 2015 a mesma procedeu à separação dos seus negócios de químicos
dando origem a uma nova empresa denominada Chemours. Com mais de 200 anos de história,
a Chemours pretende responder às necessidades do mercado, trazendo novas soluções e aplicações
de forma mais rápida, segura e competitiva.
A Aldifrio, líder no segmento dos gases refrigerantes no mercado Português, representa as marca Suva™,
Isceon™, designadas agora como marca Freon™. Atualmente a Aldifrio aposta fortemente nos Opteon™,
refrigerantes de nova geração com baixo potencial de aquecimento global (PAG ou GWP).
Além dos gases refrigerantes, a Aldifrio possui uma ampla gama de Equipamentos para Frio
e Ar Condicionado, representando várias marcas internacionais de prestígio.
A Aldifrio conta com 5 pontos de venda e distribuição pelo país. A sede em Santa Iria de Azóia
e o armazém central de Alverca constituem pontos estratégicos de venda e distribuição na área
da grande Lisboa, bem como na zona centro e sul do país. De forma a satisfazer os clientes
na zona Norte, a Aldifrio tem uma loja em Matosinhos e um armazém em Vila Nova de Gaia.
No sentido de complementar e reforçar a sua presença pelo país, a empresa Zerofrio, Lda.
fundada em 1995 e sedeada em Alverca, coopera com a Aldifrio, através da loja localizada
em Coimbra, permitindo uma posição de destaque no mercado português.
De forma a garantir uma resposta rápida no fornecimento dos seus produtos, Aldifrio aposta
no processo de distribuição com entrega ao cliente, tendo sido a primeira empresa neste mercado
a prestar este serviço.
Apostando na diferenciação, a Aldifrio pretende proporcionar aos seus clientes uma oferta de produtos,
soluções e prestação de serviços personalizada com inovação, garantia e qualidade, de forma a obter
a satisfação de todos os seus parceiros, respeitando a comunidade e o meio ambiente. Como tal,
a Aldifrio procura estar sempre atualizada apostando no investimento contínuo em instalações,
tecnologia, equipamentos e outros recursos.
Com base na interação e nas relações personalizadas com os seus clientes, a Aldifrio pretende
ter um conhecimento profundo das suas necessidades, de forma a oferecer as melhores soluções
e um serviço adequado com respeito e humanização.
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Filtros, cargas, depressores
e visores de líquido

16.1. Lamelas
16.1.1. Cortinas de lamelas
Cortinas de lamelas

10
Inst. de medida de temp.
e pressão e acessórios

Referência Modelo

Aplicação

Dimensões [mm]

Observações

Solda e equip.
de soldar

11
12
Instrumentos
de controlo

Largura

Espessura

5550509

100

2

Translúcida

5550580

100

2

Opaca branca

5550585

100

2

Opaca bege

5550540

100

3

Translúcida

200

2

Translúcida

200

2

Opaca branca

5550586

200

2

Opaca bege

5550512

200

3

Translúcida

5550515

300

2

Translúcida

5550513

300

3

Translúcida

5550503

100

2

Translúcida

200

2

Translúcida

200

3

Translúcida

300

3

Translúcida

5550510
5550582

5550505
5550506

100

105

Conservação

Congelação

5550507
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16.1.2. Suportes para lamelas

Ferramentas
e ferragens

Suportes de fixação em inox
Referência
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5550501

Conjuntos em inox para fixação de lamelas
Referência Modelo

Motores ventil., evapor.
e condensadores

5550624

80

5550625

120

5550626

200

5550630

316L

15

16.2. Cortinas de ar

Válvulas
e acessórios

Fornecimento por encomenda. Por favor consulte-nos para mais informações.
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Cortinas
de ar e lamelas

302 | Cortinas de ar e lamelas

Sede Santa Iria de Azóia
Rua Principal, Lt 17 C/ v
Bairro Estacal Novo
2690-226 Santa Iria de Azóia
Tel.: 21 953 53 30
Fax: 21 959 75 15
E-mail: aldifrio@mail.telepac.pt
GPS: 38°49’54.2’’N 9°05’19.3’’W

Armazém central Alverca
Casal da Várzea
Estrada da Arruda
2615-204 Alverca
Tel.: 21 958 92 00
Fax: 21 958 92 09
E-mail: aldifrio.alverca@mail.telepac.pt
GPS: 38°54’40.9’’N 9°02’11.4’’W

Filial Vila Nova de Gaia
Rua Caminho do Senhor, 1046
Zona Industrial da Rainha
4410-083 Serzedo – Vila Nova de Gaia
Tel.: 22 753 87 77
Fax: 22 753 23 93
E-mail: aldifrio.norte@mail.telepac.pt
GPS: 41°03’33.9’’N 8°37’15.7’’W

Loja Matosinhos
Travessa de São Gens, N. 201
Loja Custóias
4460-821 Matosinhos
Tel.: 22 953 02 05
Fax: 22 953 02 35
E-mail: aldifrio.matosinhos@mail.telepac.pt
GPS: 41°11’35.8’’N 8°38’19.1’’W

Loja Coimbra
Estrada de Eiras
(À Carreira de Tiro, Armazém 5)
3020-265 Coimbra
Tel.: 239 495 022
Fax: 239 495 117
E-mail: zerofrio.coimbra@mail.telepac.pt
GPS: 40°14’17.8’’N 8°26’07.3’’W
A sua opinião é essencial para continuarmos a merecer a sua confiança.
Por favor, envie-nos as suas sugestões ou oportunidades de melhoria para
aldifrio.qualidade@mail.telepac.pt.
Moradas | Armazéns e lojas

Marcas Comercializadas

Informações Gerais
1. Conteúdo
1.1 A informação contida neste catálogo está sujeita a eventuais
modificações, as quais poderão ser efetuadas sem aviso prévio.
1.2 Os dados técnicos foram elaborados com base na informação
fornecida pelos fabricantes.
1.3 Poderão não constar neste catálogo alguns produtos e/ou
modelos comercializados pela Aldifrio.
Caso não encontre o produto que deseja, contacte diretamente
a Aldifrio.
1.4 É proibida qualquer tipo de reprodução ou cópia deste
catálogo, bem como de qualquer informação parcial
ou integral nele contida, sem autorização prévia da Aldifrio.
2. Garantia
2.1 A garantia dos produtos concedida pela Aldifrio é única
e exclusivamente a garantia concedida pelos fabricantes
dos produtos representados e/ou comercializados.

Em nenhum caso a garantia poderá cobrir danos materiais
e/ou humanos ou avarias, causados pela incorrecta instalação
ou manuseamento do produto.
Para se proceder ao processo de acção de garantia, o mesmo
terá que ser aprovado pela Aldifrio. O produto deverá ser
entregue pelo cliente, acompanhado com nota de devolução,
com os detalhes de faturação e com o relatório de avaria,
para que possa ser inspeccionado pelo respetivo fabricante.
A garantia só será válida quando tiver a aprovação
do fabricante e a consequente autorização da Aldifrio.
3. Reclamação
Será assumido por parte da Aldifrio que não existe nenhuma
reclamação por parte do cliente relativamente ao produto
ou entrega, quer em termos de quantidade, quer em termos
de defeito do produto, a menos que essa reclamação seja
feita por escrito no prazo de oito dias.

