CATÀLEG CORPORATIU
www.eduardsegui.com

PRESENTACIÓ
CORPORATIVA
Eduard Seguí Fontaneria SLU és una empresa consolidada i líder a la província de Lleida,
dedicada a la distribució de material de fontaneria, calefacció, climatització, gas, energies
renovables, sanitari i mobiliari de cuina, oferint a més serveis orientats als nous estils de vida.
Amb quatre punts de distribució i venda, comptem amb un equip humà multidisciplinar i qualificat
que l’assessorarà sobre el producte més idoni a les seves necessitats específiques.

Estem ubicats a Tàrrega
i tenim delegacions a
Lleida capital, Manresa i Reus
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ATENCIÓ COMERCIAL:
PER UNA COMUNICACIÓ
DIRECTA I ESPECIALITZADA

La comunicació propera i especialitzada és clau per
oferir una atenció professional i de confiança. El nostre
personal del Departament Comercial estudia de manera
detallada cada cas, generant un efecte col·laborador que
repercuteix positivament en la consecució d’objectius de
negoci plantejats pel client.
Els nostres assessors treballen conjuntament amb vostè,
aprofitant l’experiència adquirida perquè el resultat
permeti obtenir una solució eficient i rendible.

Innovem en diverses vies i canals per
aconseguir optimitzar la qualitat en
les nostres relacions comercials amb
cadascun dels nostres clients

Evolucionamos junto a
nuestros clientes, generando
valor en sus proyectos

LOGÍSTICA I TRANSPORT

A Eduard Seguí sabem que és fonamental rebre els
Comptem amb una flota pròpia
que ens permet elevar la nostra
competitivitat en els terminis de
lliurament dels materials

materials en temps i forma. El nostre departament de
logística ens permet oferir un servei de repartiment
ràpid i eficient, amb línies de distribució planificades
diàriament. El suport del nostre personal especialitzat
genera confiança, amb un lliurament eficaç i sense
problemes.
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ENGINYERIA
DISSENY DE CUINES
EXTRANET PER A CLIENTS

La contínua diversificació ens possibilita oferir solucions adaptades als requeriments de cada client, atenent
sempre a les noves demandes que presenta el sector de la fontaneria, reformes i rehabilitacions en general.
Disposem d’un departament d’enginyeria propi i d’un departament de disseny de banys i cuines. Cada
equip es posa a la seva disposició per donar-li el millor servei i assessorament, també a partir d’una
nova extranet dirigida a una millor comunicació amb cada client.

Evolucionem al costat dels
nostres clients, generant valor
en els seus projectes

UN BINOMI D’ÈXIT:
EDUARD SEGUÍ I
GRUP CEALCO

Comptem amb un dels més grans
estocs a Catalunya: Tenim el producte
que necessita al preu que li convenç

Com a mostra del nostre compromís
amb la competitivitat i la rendibilitat en
cada comanda dels nostres clients, som
socis de la central de compres Cealco.
Conjuntament amb el Grup Cealco,
Eduard Seguí Fontaneria t’ofereix un
ampli estoc de productes, destacant la
marca pròpia Concept.
Aquesta
sinèrgia
genera
una
actualització constant en el catàleg
de productes, possibilitant una atenció
comercial i tècnica més professional.
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ROCA I BAXI: ALIATS
QUE PRESTIGIEN

Conegui de primera mà una amplíssima gamma de productes
de tecnologia avançada per aconseguir el confort desitjat
amb la màxima eficiència i una bellesa atemporal

El líder en productes per al bany genera satisfacció a través d’una gamma que sorprén per practicitat i disseny.
Roca és la resposta de qualitat en lavabos, griferies i tot el necessari per gaudir d’uns espais únics.

A més, com a proveïdors d’una amplíssim ventall de productes de fontaneria, apostem per BAXI com un dels
referents en qualitat. BAXI ofereix calderes, aire condicionat i equips de calefacció i ACS.

CENTRAL TÀRREGA
P.I. Llevant · C/ La Noguera, 7 · 25300 Tàrrega · Lleida
T/ 973 314 553 F/ 973 500 931 · atencioalclient@eduardsegui.com

DELEGACIÓ MANRESA
P.I. Els Dolors
Av. els Dolors, 26
08243 Manresa · Barcelona
Tel.: 938 748 242
Fax: 938 362 018
manresa@eduardsegui.com

DELEGACIÓ REUS
P.I. Agro Reus
C/ Recasens i Mercadé, 69
43206 Reus Tarragona
Tel.: 977 319 212
Fax: 977 315 958
reus@eduardsegui.com

www.eduardsegui.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 7238 • www.jsespana.es

DELEGACIÓ LLEIDA
P.I. Les Canals 1
25190 Lleida
Tel.: 973 213 555
Fax: 973 213 312
lleida@eduardsegui.com

