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O Perfil
„MULTIBETON – aquecimento e arrefecimento por superfície radiante”

Experiência
A MULTIBETON é pioneira na produção
em série do moderno sistema de
aquecimento e arrefecimento por piso
radiante. A partir de 1964, o piso radiante
MULTIBETON foi desenvolvido em termos
de teoria, planificação, material e técnica de
construção. Em 1967 foi montado o
primeiro piso radiante MULTIBETON. Em
meados dos anos 70, mais de 100 000
unidades habitacionais estavam equipadas
com sistemas MULTIBETON. Desde essa
altura, esta empresa de média dimensão
tem sido dirigida pela mesma família
proprietária. Continua válido o proverbial
"aperto
de
mão",
dado
que
a
MULTIBETON, através de uma actuação
séria e sólida, pretende lançar a primeira
pedra para um negócio de sucesso a longo
prazo.
.

Garantia do material
A matéria-prima para os tubos do sistema
MULTIBETON é processada de forma
suave, cuidadosa e precisa, para garantir
uma adaptação máxima ao pavimento e
uma
transferência
de
calor
correspondente. A MULTIBETON oferece
uma garantia de material de 30 anos para
os tubos do sistema MB. Trata-se de uma
oferta modelo, que, desde a existência do
sistema de aquecimento/arrefecimento
por superfície MULTIBETON, nunca foi
reivindicada. Além disso, receberá uma
garantia total de 10 anos, coberta no
âmbito da responsabilidade do produto
por uma companhia de seguros de
renome alemã.

Representantes comerciais
A MULTIBETON está presente, em toda a
Europa, com mais de 20 filiais e
representantes comerciais. Isso estimula
e desafia os produtos, dado que cada
país tem a sua própria história e, desse
modo, coloca sempre novos desafios à
MULTIBETON.

MULTIBETON - Produção

Qualidade
A MULTIBETON desenvolve e produz os
seus sistemas na Alemanha há mais de 45
anos. Além disso, a produção e os produtos
fabricados
pela
MULTIBETON
são
testados, várias vezes ao longo do ano, por
diversos institutos independentes. A
qualidade prometida pela MULTIBETON
está garantida. Estas inspecções como, p.
ex., a ISO 9001, servem também para a
realização de uma auto-avaliação crítica,
tendo em vista o desenvolvimento de
procedimentos concorrenciais e, assim, o
fabrico de um produto alemão de qualidade
e económico, através da eficiência.

A MULTIBETON só vende os seus
sistemas a firmas especializadas em
aquecimento. Existe, deste modo, um
conceito de vendas transparente. O
arquitecto e o dono da obra obtêm qualidade
não só nos materiais, como também na
aplicação
do
sistema
de
aquecimento/arrefecimento
por
piso
radiante, dado que o departamento técnico
da MULTIBETON GmbH disponibiliza os
chamados cursos de formação sobre
sistemas para instaladores. Deste modo,
todas as empresas especializadas em
aquecimento,
que
aplicam
sistemas
MULTIBETON, recebem formação de
fábrica
e
estão
autorizadas
pela
MULTIBETON para a instalação dos seus
sistemas.
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