


MAIS PRODUTOS 
MAIS SOLUÇÕES INTEGRADAS
MAIS APOIO TÉCNICO
MAIS PERTO DE SI.

More products
More integrated solutions 
More technical support. Closer to you.

Material Elétrico • Iluminação • Ar Condicionado 
Sistemas Solares Térmicos • Sistemas Solares Fotovoltaicos

Electrical Material • Lighting • Air Conditioning
Solar Thermal Systems • Photovoltaic Solar Systems



De olhos postos no futuro, assume um 
compromisso forte na divulgação de 
tecnologias e soluções sustentáveis. 

A Rolear Mais conta com vários pontos de 
venda em Portugal, dispondo também de 
uma equipa de técnicos especializados 
em diversas vertentes da engenharia, que 
apoiam os seus clientes nas várias fases do 
desenvolvimento de uma obra.

We are fully committed to promoting 
sustainable technologies and solutions.

Rolear Mais has several shops in Portugal, 
counting on a team of trained experts in 
engineering’s several domains, supporting 
clients in all stages of both sales and/or 
installations.

As market experts for 
electrical, mechanical 
and electromechanical 
products and equipment 
for both public and private 
spaces, Rolear Mais 
represents Portuguese 
as well as international 
leading brands. 

Especializada na 
comercialização de 
produtos e equipamentos 
elétricos, mecânicos e 
eletromecânicos para 
espaços públicos ou 
privados, a Rolear Mais 
representa as melhores 
marcas nacionais e 
internacionais.



OS SEGMENTOS

Business Segments

Oferta integrada de elevada qualidade

High quality integrated supply services





SiStemaS fOtOvOltaicOS
SiStemaS SOlareS térmicOS

Photovoltaic Systems
Solar Thermal Systems



Na vanguarda das melhores soluções para o ambiente, 
na produção de energia térmica e elétrica, as fontes 
renováveis são a nossa escolha.

A eficiência, qualidade e segurança destes sistemas são 
potenciados com alta tecnologia dos equipamentos e 
acompanhamento permanente de técnicos qualificados.

Na vanguarda da 
sustentabilidade

At the cutting edge of the best solutions for the environment, 
renewables are our choice for the production of thermal energy 
and electricity.

The efficiency, quality and safety of this kind of systems are 
enhanced by hi-tech equipments and permanent follow-up by 
our qualified technicians.

Progressive sustainability



ar cOndiciOnadO
ventilaçãO
aquecimentO

Air Conditioning
Ventilation
Heating



Eficiência energética e qualidade do ar. É a garantia 
oferecida pelo vasto leque de equipamentos que 
selecionámos para valorizar o conforto dos espaços 
públicos e privados.

A eficência, qualidade e segurança das soluções propostas 
são potenciadas com alta tecnologia dos equipamentos e 
acompanhamento permanente de técnicos qualificados.

A elite dos sistemas de 
climatização e ventilação

Energy efficiency and indoor air quality. This is the guarantee 
offered by the wide range of equipment that we selected to 
enhance the comfort of public and private spaces.

The efficiency, quality and safety of this kind of systems are 
boosted by using hi-tech equipments and permanent follow-up 
by our qualified technicians.

The excellence in HVAC



lâmPadaS
iluminaçãO técnica
iluminaçãO decOrativa
iluminaçãO de emergência

Light Bubls
Technical Lighting
Decorative Lighting
Emergency Lighting



No setor da iluminação adaptamos a variedade da oferta às melhores 
soluções de eficiência energética, sustentabilidade e soluções financeiras 
que visam um melhor conforto, segurança e produtividade.

Inovação técnica e tecnológica, otimização de equipamentos, produtos 
de baixo consumo e correta iluminação de espaços privados e públicos, 
com soluções para interiores e exteriores, são a nossa marca no mercado.

A iluminação perfeita 
em cada projeto

When it comes to lighting we adapt a wide range offer of 
products to the best energy efficiency solutions, sustainability 
as well as finance solutions that aim the best comfort, safety 
and productivity.

The perfect light 
for each project



caBOS
quadrOS e tranSfOrmadOreS mt
cOrte e PrOteçãO
quadrOS elétricOS
uPS
dOmÓtica e autOmaçãO
POStOS de carregamentOS

Electrical Cables
Low and Medium Voltage Equipment
Switchboards and Power Transformers
Circuit Breakers
UPS
Domotics and Automation



Grandes ou pequenas, todas as obras exigem os melhores 
equipamentos.

No campo das infraestruturas elétricas disponibilizamos 
nas várias áreas produtos de qualidade reconhecida, com 
o devido apoio técnico, quer na elaboração das soluções, 
quer depois no comissionamento, pós venda, colocação 
em serviço para o setor residencial, terciário e industrial.

A técnica ligada à eficácia e 
qualidade operacional

Big or small, all sort of works requires the best equipment.
In the what concerns electric infrastructures, we enable several 
product areas of acknowledged quality, always considering the 
proper technical support. Not only in solution design but also 
in post-sales, commissioning and testing in both residential and 
industrial domains.

The technique linked to 
efficiency and operational 
quality



gruPOS eletrOgéneOS
SiStemaS de BOmBagem
tratamentO de águaS

Water Pump Systems
Power Generators
Water Treatment Systems



Com a experiência profissional associada à evolução 
contínua dos produtos, apresentamos um vasto leque de 
soluções e equipamentos eletromecânicos nas áreas de 
geração de energia, bombagem, tratamentos de água e 
automatismos.

Soluções integrais à medida de cada projeto, com 
equipamentos de alta qualidade, fiabilidade e de grande 
eficiência energética.

Energia sempre 
em movimento

Combining professional experience with the ongoing evolution 
of products, we present a wide variety of electromechanical 
equipment and solutions in the areas of power generation, 
pumping, water treatment and automation.
Complete solutions tailor-made to each and every project, with 
high quality, reliable and energy efficient equipments.

Energy always in motion



videOvigilância
videOPOrteirOS
Segurança
aParelHagem elétrica
aSPiraçãO central
receçãO e diStriBuiçãO de tv

Video Surveillance 
Security Systems 
Electrical Accessories
Central Vaccum Systems
TV Reception and Distribution



Para quem constrói a pensar no futuro, oferecemos uma 
gama de soluções completas. Queremos marcar a diferença 
e acompanhar cada projeto até ao último detalhe.

A versatilidade de
uma gama complementar

For those who build looking into the future, we offer a 
range of complete solutions. We want to make a difference 
and follow each project to the very last detail.

The versatility of 
a complementary range



PRINCIPAIS MARCAS REPRESENTADAS 
Main brands

Airzone
AL
APC by Schneider
Atlas Copco
Avel
Beha-Amprobe
Benincá
Cabelte
Caleffi
Carlo Gavazzi
Carrier
Certikin
Chromagen
Daikin
Danfoss
Draka
Eaton
Efapel
Extrusal Pro Solar
Fermax
Finder
Fluke
Flygt
Gewiss
Grundfos

Hager
Haupa
Hommax
Ibotec
JSL
Kostal
Leds C4
Ledvance - Osram
Legrand
LG
Lowara
Megaman
Miguelez
Mosal-Reles Mega
Navigator
Nexans
OBO
Omron
Pemsa
Signify - Philips
Pramac
Prysmian General Cable
Quitérios
RDZ
S&P

Sach
Salicru
Samsung
SMA
Schneider
Siemens
Sicame
Simon
Solahart
Solidal
Soneres
Suntech
Schréder
Teka
Televés
Top Cable
UPLive
Warmup
Watts
Weidmüller



AlgARvE
farO - areal gOrdO

Parque Rolear, Sítio do Areal Gordo,

8005-409 Faro

T: 289 860 330 

E-mail: areal@rolearmais.pt 

farO - POnteS de marcHil

Av. Dr. Gordinho Moreira, N. 20

Pontes de Marchil, 8005-518 Faro

T: 289 888 770

E-mail: pontes@rolearmais.pt

alBufeira

Estrada da Nora, Parque 1, Porta C, 

r/c dto, 8200-568 Ferreiras, Albufeira

T: 289 540 020

E-mail: albufeira@rolearmais.pt

lagOa

Sítio do Passarinho, Estrada do 

Carvoeiro, 8400-428 Lagoa

T: 282 340 430

E-mail: lagoa@rolearmais.pt

lagOS

Urbanização Industrial da Marateca, 

Lote 3 - Chinicato, 8600-314 Lagos

T: 282 790 540

E-mail: lagos@rolearmais.pt

POrtimãO

Zona Industrial Coca Maravilhas, 

Lote 10, 8500-483 Portimão

T: 282 430 430 

E-mail: portimao@rolearmais.pt

vila real de SantO antÓniO

Zona Industrial, Lote 23

8900-263 Vila Real de Santo António

T: 281 510 300

E-mail: vilareal@rolearmais.pt

AlENTEjo
Beja

Rua D. Afonso III, Nº 45, 

7800-050 Beja

T: 284 311 340

E-mail: beja@rolearmais.pt 

CENTRo
liSBOa - vialOnga

Parque Industrial Quinta Olival das 

Minas, Rua dos Quintanilhas, Nº 6 -6A

2625-577 Vialonga

T: 219 527 010

E-mail: vialonga@rolearmais.pt

NoRTE
POrtO - ermeSinde

Rua das Macieiras, Nº 507

4445-583 Ermesinde

T: 220 941 998

E-mail: porto@rolearmais.pt

DElEgAçõES RolEAR MAIS 
Rolear Mais Branches



APOIO AO CLIENTE         CUSToMER SUPPoRT
t: 808 202 816 • 969 896 360 • 919 005 555
e-mail: apoio.cliente@rolearmais.pt 
www.rolearmais.pt


