
Projectos e Soluções
A proposta Hager para o seu Hotel



Um parceiro de confiança

Uma empresa pioneira que se converteu em
fornecedor de soluções globais
Desde o seu começo, a Hager
vincula o seu desenvolvimento
no avanço constante e
coerente na inovação. Todos
os anos, é investido 5% do
volume de negócios em I & D.

A Hager é uma empresa familiar independente que, hoje em dia, exerce a sua actividade no mundo
inteiro. A empresa baseia o seu trabalho na inovação e proximidade ao cliente.

1955
A 1 de Dezembro, 
Oswald e Hermann 
Hager em conjunto 
com o seu pai Peter, 
criam a empresa 
Hager Elektro-
Plastic OHG em 
Ensheim, perto 
de Saarbrücken, 
Alemanha.

1959
A empresa 
especializada 
em injecção de 
plástico instala-se 
também em Obernai 
(França). Desde 
então a empresa 
está localizada 
em França e na 
Alemanha.

1968
A caixa de 
distribuição eléctrica  
é normalizada. 
A Hager é a 
primeira empresa a 
industrializar este 
produto e a partir 
deste momento, 
concentra-se na 
instalação eléctrica.

Parceiro local,
presença mundial 
Tem um projecto? A Hager 
está lá para acompanhá-lo.
O Hager Group está em 
condições de lhe fornecer 
todos os produtos 
necessários, e graças à sua 
capacidade de produção 
internacional e esforços 
de coordenação, os 
prazos têm sido reduzidos, 
garantindo assim o bom 
desenvolvimento do projecto.
Independentemente da 
complexidade das suas 
necessidades, saberemos 
estar à altura conjugando 
da melhor forma os nossos 
esforços.



1996 - até hoje
A Hager diversifica-se para propor 
soluções completas. 
A empresa adquire sucessivamente: 
- Tehalit - especializada na área de 
 calhas técnicas 
- Flash - automação de edifícios 
- Weber - distribuição de energia 
- Berker - aparelhagem mural 
- Elcom - controlo de acessos.

1970
A Hager concebe 
e lança o primeiro 
corta-circuitos 
modular no 
mercado francês.

1988
A Hager 
proporciona 
soluções para 
a distribuição 
eléctrica nos 
locais de utilização 
profissional e nos 
edifícios terciários.

1990
Com o 
desenvolvimento do 
sistema domótico 
tebis, a Hager 
torna-se uma 
empresa pioneira no 
desenvolvimento de 
sistemas e meios 
comunicantes que 
irão revolucionar a 
domótica.

Hager é membro 
fundador da 
asociação EIB em 
1990 (actualmente 
KNX).

O Hager Group conta com
60 anos de inovação.
Este sucesso, deve-se 
principalmente aos nossos 
colaboradores, guiados 
pelo espírito de iniciativa e 
compromisso constante com 
a satisfação do cliente. Assim, 
formamos uma comunidade 
que partilha valores 
fundamentais: coragem, 
autenticidade e integridade. 
Esta cultura corporativa 
está enraizada nas nossas 
equipas locais, determinadas 
a prepararem-se para o futuro 

de um mercado em constante 
mutação. Na verdade, as 
exigências da vida moderna 
e a eficiência energética 
são tão importantes quanto 
o desafio de proporcionar 
autonomia a pessoas com 
mobilidade reduzida. Todas 
essas mudanças significam 
múltiplas oportunidades para 
os clientes. Os colaboradores 
e as colaboradoras da Hager 
estão cientes dos desafios e 
fornecem soluções inteligentes 
e serviços personalizados aos 
nossos clientes.

Daniel Hager, 
CEO

A nossa força
o espírito da empresa





Recepção,
Comando e gestão, desde o início

Quartos,
Espaços confortáveis e convidativos

Salas de reuniões,
Comando, imagem de ponta, 
tecnologia e design

Restaurantes, 
Uma imagem exclusiva que cria
um ambiente

Zonas comuns,
Poupança, segurança,
manutenção simples

Serviços gerais,
Eficiência: poupança de energia

Zonas exteriores, 
Piscinas/SPA/Ginásio,
Poupança, imagem exclusiva

Distribuição de energia,
Fiabilidade, facilidade de manutenção, 
quase para a vida

… Tudo em condições sustentáveis que 
os hóspedes irão facilmente perceber.

As soluções para o seu
projecto de hotel



A escolha da solução inicial permite uma boa imagem e conforto desde o primeiro momento.
Este local sendo o interface do Cliente com o Hotel, dá as boas vindas a um mundo que é o seu,
e onde as suas expectativas serão cumpridas.

Neste local pretende-se a gestão e controlo simplificado dos sistemas, oferecendo aos clientes 
conforto, segurança e indirectamente poupança nos gastos operacionais.

A primeira impressão é 
a mais importante



Conforto, gestão e controlo

Conforto
Com uma vasta experiência em 
soluções de controlo da iluminação,
na criação de cenários ou de 
variação de fluxo, com detectores ou 
compensação de iluminação, ajudamos 
a que o primeiro ponto de contacto 
com o cliente possa ser rapidamente 
transformado numa zona acolhedora e 
confortável. Este será um óptimo ponto 
de partida e principalmente uma boa 
razão para voltar.

Gestão e controlo
A Hager tem soluções que permitem 
a centralização de toda a informação, 
desde a ocupação de quartos, alarmes, 
consumos de energia e algumas 
funções adicionais que podem 
ser efectuadas através da análise 
meterológica.
Tudo isto apenas à distância de um 
clique e disponível onde quiser.

Sendo a imagem um ponto importante, a Hager tem na sua génese a procura não só da função mas também da estética. 
Temos gamas de produtos premiadas em concursos internacionais de Design, tais como o galardão reddot design award. 
Assumimos o compromisso de ter em todos os produtos o melhor design estrutural.

Design Estrutural



O Cliente deve sentir-se 
em casa...
Um ambiente acolhedor e confortável, inovador ou clássico, desde a entrada até ao check-out, nos 
momentos de descanso ou quando tem necessidade de trabalhar, deve tornar a estadia agradável e 
fazê-lo sentir vontade de voltar.
À chegada, a luz liga-se automaticamente com a introdução do cartão de acesso no interruptor 
“Hotel-Card” ou com a abertura da porta, um detector magnético em coordenação com detectores de 
presença, indicam que o quarto está ocupado, mantendo activas todas as funcionalidades associadas 
à ocupação - cenário de cortesia.

Desta forma, são criadas as condições que fazem os clientes querer voltar; consequentemente, 
tornam-se os melhores embaixadores do hotel.



Cenários

O valor do silêncio

Soluções Hager 

Desenhos discretamente 
elegantes mas ricos em detalhes

A gestão do hotel poderá ter cenários pré-definidos de:
- Cortesia - um simples cartão garante o acesso seguro à nova “casa”, iluminando todos os 
espaços importantes num cenário de boas vindas;
- Quarto ocupado e cliente presente; Quarto ocupado e cliente ausente (luzes desligadas; 
TV desligada; Climatização; Posição das cortinas, estores/persianas abertos ou fechados 
conforme exposição solar...); Limpeza; Quarto desocupado; etc.
Deste modo está garantido o conforto do cliente e podem ser feitas economias de energia 
utilizando equipamentos do sistema KNX.

Num quarto de hotel o conforto é o objectivo principal. A 
Hager dispõe de uma tecnologia que permite garantir versões 
silenciosas dos relés e contactores, que mantêm esta 
característica ao longo da sua vida útil.

As caixas Hager enquadram-se em qualquer ambiente, 
recebem os produtos modulares de protecção, comando 
e controlo das instalações, garantindo a segurança dos 
utilizadores. Foram distinguidas com os mais diversos 
prémios de design a nível mundial.



4

Interactividade

Comfort

O quarto é também um local de distracção e trabalho. As 
fotos, os filmes ou aplicações/apresentações profissionais 
podem ter maior visibilidade quando projectados no ecrã da 
TV, utilizando uma interface existente no quarto do hotel

O comando motorizado das cortinas, estores ou 
persianas está ao alcance da mão.

Para maior segurança, o caminho ilumina-se assim
que o movimento é detectado.

A privacidade do cliente é mais fácil de respeitar.

Tomada com sinalização.

Qualquer que seja a origem do cliente tem sempre ao seu 
dispor um sistema de carga universal, utilizando tomadas de 
carga USB.

Sistemas de carga USB
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O bem-estar do cliente
é a prioridade
O cliente tem que se sentir confortável ao interagir com o seu 
quarto, da forma mais intuitiva e sem manuais de instruções.

Poder comandar a iluminação, a climatização, a abertura 
de cortinas, estores ou persianas em função do gosto ou 
necessidades, mantendo-as assim enquanto o quarto estiver 
ocupado.

Personalização:
o cliente decide

A Hager dispõe de soluções que aumentam 
o conforto do cliente e ajudam a economizar 
energia



Um ambiente mais
profissional, 
descontraído e animado
O hotel deverá ser um excelente local para trabalhar. Os espaços de reunião devem garantir o 
isolamento, facilitar a concentração dos participantes e, ao mesmo tempo, tornar-se em áreas com 
uma atmosfera relaxada durante os intervalos. Cenário para vídeo-conferências, formações, reuniões, 

Quem sabe o hotel pode tornar-se no cenário habitual para congressos de vários grupos de 
profissionais…



A vídeo-conferência
não pode ser interrompida
por nada, nem por ninguém

Silêncio, alguém está a falar

O cenário “vídeo-conferência”, 
pré-definido “ao gosto do cliente”

À distância, bem como à porta, é possível verificar se a sala 
está ocupada ou não.

É possível criar e seleccionar vários cenários como
“vídeo-conferência” (luzes apagadas ou intensidade luminosa 
compensada em função da luz natural, persianas ou estores 
motorizados fechados…) ou outros cenários, com funções 
automáticas em horas específicas.

Controlo de iluminação, adaptado 
às tendências actuais nos hotéis:
LED, CFL ou DALI.

Variadores universais para regulação de fluxo luminoso 
com tecnologia LED, CFL ou DALI.



Deve ser sempre possível ligar
os nossos dispositivos

Mini-colunas telescópicas tehalit para encastrar no
mobiliário.
Tomadas sempre disponíveis, com o design mais discreto
e inovador, para respeitar a decoração corporativa dos
espaços.

“Controlando a situação” e
da maneira mais cómoda!

Sabemos sempre o que 
poupamos…
circuito a circuito.

Apenas com um dispositivo é possível gerir a instalação:
As soluções são variadas e em constante evolução; 
contando com uma ampla gama de variadores rotativos e, 
naturalmente, com a solução mais avançada.

É possível escolher... desde um mecanismo por 
radiofrequência até um sofisticado smartphone.

O TS Sensor com ou sem termóstato, constitui um excelente 
e elegante “room controller” ligado ao bus KNX.
Outra opção, mediante uma aplicação, é a gestão local e 
remota dos elementos da sala apenas com um dispositivo…
Smartphone ou tablet…

Contadores de energia KNX para medir o consumo durante
a reunião.
O domovea permite a visualização em tempo real do 
consumo de energia global, em kWh e em , fornecendo um 
suporte para a optimização do consumo energético.



Versatilidade

Desde o “business corner”
até à sala multi-espaços…

Sempre ligados
É necessário garantir tanto a ligação de rede como de carga 
(USB, dispositivos móveis, etc).
Para um design compacto, discreto e versátil, podem ser 
utilizadas mini-colunas, calhas e mecanismos RF.

As salas de reuniões são, em muitos casos, espaços 
polivalentes onde a versatilidade é primordial.
A domótica ajuda-nos a controlar a iluminação, a temperatura 
e na gestão da ocupação da sala permitindo controlar melhor 
os serviços (apagar as luzes à distância quando a sala estiver 
vazia, medir os consumos energéticos para definir o aluguer 
da mesma, etc.).

Nestas salas temos a oportunidade de conseguir uma 
das maiores poupanças de energia do hotel, tanto em 
iluminação como em climatização.



Um ambiente digno do
gourmet mais exigente

A área de restauração cada vez adquire mais importância num hotel. Desde um simples 

experiências culinárias de todos os tipos, não se foca apenas na qualidade da cozinha, mas no 
serviço e ambiente. Este ganha protagonismo e deve estar cuidado até ao último detalhe: iluminação, 
temperatura, qualidade do ar, ruído… tudo para que o cliente se sinta confortável.

A valorização desta área é um ponto-chave para que qualquer hóspede queira voltar ao hotel…



Ar de qualidade, à temperatura ideal

Privacidade “à la carte”

Propostas à prova de tudo

Protecção, controlo e automatização dos 
serviços na sala.

Um cenário 
incomparável

Um ambiente saudável, deve notar-se. O “Show Cooking” 
é como um ritual de aromas mas nunca deve comprometer 
o conforto do ambiente. Estando tão perto do fogão o ar 
pode parecer pesado. Portanto, uma monitorização contínua 
da qualidade do ar e da temperatura, em cada área da 
sala, é essencial para evitar o consumo excessivo de ar 
condicionado

Podem ser criados ambientes únicos, 
controlando a iluminação de forma 
centralizada. Espaços separados por 
divisórias amovíveis transformam-se 
rapidamente em espaços únicos.

Podem ser criados cenários em função 
da hora. Cenário de pequeno-almoço, 
para jantar, para um banquete de dia 
ou um cocktail de gala...compensando 
a iluminação natural mas ao mesmo 
tempo, poupando energia.

Tudo isto pode ser controlado confortavelmente à 
distância, com a fiabilidade que um sistema KNX oferece.
A poupança é garantida, tanto em custos de energia 
como em manutenção.



São os espaços mais utilizados e percorridos do hotel. Tendem a ser zonas amplas com grandes 
volumes para climatizar e iluminar. As condições devem ser as ideais dando uma imagem de 
sustentabilidade.
Tudo equilibrado: um excedente de iluminação ou temperatura, poderia não apenas fazer 
perder dinheiro, mas também dar uma imagem negativa aos clientes, que cada vez estão mais 
consciencializados com a conservação do meio-ambiente.

Aproveitemos esta excelente oportunidade para poupar e garantir a sustentabilidade.

Zonas comuns,
confortáveis e seguras



Os corredores, são zonas de evacuação em caso de emergência. Balizamentos, calhas com 
LED, detectores de fumo,… uma sinalização adequada pode salvar vidas

Climatizar tanto 
volume, custa 
dinheiro

A luz do corredor só liga quando 
faz falta

Um bom controlo do consumo 
energético é possível…
onde é necessário

Por esta razão é 
especialmente importante 
a instalação de termóstatos 
com gestão centralizada para 
controlar o consumo.

Como espaços “de passagem”, corredores, lobbies ou 
elevadores, devem contar com sistemas de eficiência 
energética que incorporem detectores de presença, 
interruptores crepusculares ou reguladores de intensidade 
luminosa, para garantir um nível mínimo caso não estejam
em utilização.

Máxima segurança para a circulação de pessoas…



de serviço é uma das nossas apostas. Os serviços gerais são áreas não visíveis e por isso têm 

adequadamente, mas também na sua automatização e monitorização constante.

O investimento deve perdurar no tempo e é originado no material de excelência que permite um 
trabalho impecável oferecendo-lhe uma durabilidade para espaços importantes.

Funcionamento 24h 
por dia, soluções para 
25h



Soluções inteligentes

Pequenos detalhes requerem 
soluções de inovação

Poupança em todo o percurso

Soluções tecnologicamente 
atractivas

Detectores de alta frequência garantem a actuação 
independentemente da temperatura a que se encontra o 
corpo ou o carro e ao mesmo tempo são imunes ao vapor. 
Contribuem em todos os locais, para uma instalação 
energeticamente inteligente e acima de tudo, eficiente.

Através de uma simples programação e com base na 
detecção do veículo, o caminho pode ser iluminado à medida 
que o carro vai circulando, contribuindo para uma poupança 
de custos da instalação.

Mesmo para os locais menos visíveis a preocupação com a 
imagem está presente. Por esta razão a Hager contempla na 
sua oferta, várias soluções para carregamento de veículos 
eléctricos e em que o design é também uma prioridade



Fiabilidade de Serviço

Soluções para fornecimento de
energia

Soluções estanques

Locais técnicos requerem uma alimentação de energia 
ininterrupta.
Com uma vasta gama de soluções globais que permitem 
garantir o fornecimento de energia em baixa tensão até 
4000A, é possível assegurar a protecção e o transporte de 
energia, mesmo nas situações mais rigorosas.

Desde armários e caixas, passando pela aparelhagem mural, 
temos soluções para todo o tipo de ambientes, incluindo 
aqueles que necessitam de ser protegidos contra entrada de 
água.

Soluções para medição de energia
Através das nossas soluções, a informação de todos os 
consumos pode ser disponibilizada a todo o momento. 
A monitorização desta informação juntamente com uma 
automatização da instalação, contribui significativamente 
para a redução dos custos operacionais.



Soluções inteligentes 
que se adaptam às 
suas necessidades
Com um variadíssimo leque de soluções, mesmo para 
os serviços mais específicos, a fiabilidade de serviço é 
garantida para as áreas mais especiais, graças a uma oferta 
que permite a protecção, transporte e medição de energia. 
Soluções inteligentes e visualmente atraentes, mas acima 
de tudo tecnologicamente evoluídas, contribuem para a 
poupança de energia da instalação. Neste tipo de locais são 
exigidas soluções com a resistência máxima para garantir um 
nível de qualidade constante ao longo do tempo.



Espaços de lazer de 
referência

Qualquer que seja a hora e dependendo da utilização a Hager dispõe de soluções que poderão 
contribuir para aumentar o conforto e economia de energia em qualquer um destes espaços. 
Com o sistema KNX associado a uma Gateway Dali estes objectivos serão atingidos.



Uma das vantagens 
do sistema KNX 
da Hager é facilitar 
a adaptação dos 
espaços à utilização 
específica

Nos SPA’s podem ser criados ambientes de relaxamento
em que a intensidade da luz e a sua cor, a temperatura
e humidade do ar são controlados.

Nas piscinas a iluminação poderá ser decorativa e de
segurança, a que correspondem intensidades luminosas
e temperaturas de cor diferentes.

Nos ginásios, o mesmo espaço pode ter diferentes tipos 
de utilização, variando a iluminação entre mais ou menos 
intensa.

Nos Jardins existem caminhos e zonas de estar, em que a 
iluminação será decorativa e comandada por interruptores 
crepusculares. A iluminação altera para um nível 
pré-estabelecido e a rega será interrompida nos caminhos 
onde os hóspedes forem detectados, aumentando a 
segurança e o conforto destes.

As fachadas e letreiros luminosos são elementos 
identificadores da unidade hoteleira ou da cadeia de hotéis. 
A sua intensidade luminosa pode ser regulada em função da 
hora, optimizando os consumos.



O coração da 
instalação eléctrica
Encontram-se quase sempre longe dos olhares 
do público, não se vêm, não se valorizam 
mas esperamos que funcionem sempre sem 
interrupções.

As interrupções de energia eléctrica da rede, 
quando existem, não serão praticamente notadas 
graças aos sistemas de comutação automática 
que transferem todas as cargas para o gerador de 
emergência, garantindo a continuidade de serviço 
e a exploração da unidade hoteleira.
As avarias podem ser monitorizadas nos sistemas 
de visualização locais, instalados na gestão 
técnica, que partilha a plataforma do sistema tebis 

das equipas de manutenção.



A monitorização dos consumos energéticos dos diferentes equipamentos 
é fácil e inteligente podendo ser reportados à distância, via web, os valores 
instantâneos da Tensão, Corrente, Potência e Energias Activa, Reactiva, 

Os equipamentos eléctricos estão instalados em Quadros Eléctricos que 
podem ser de Entrada, Parciais (por piso ou actividade, cozinha, lavandaria, 

foi estudado aliando o enquadramento estético em qualquer ambiente, com 
a segurança de todos os utilizadores e intervenientes na manutenção e 
exploração da instalação eléctrica.

de uma unidade hoteleira com capacidade para receber os equipamentos 
eléctricos necessários à protecção, comando e gestão energética.

Continuidade de serviço, fiabilidade e segurança



Quem me 
ajuda a 

encontrar 
a solução?





Resultou da adaptação das antigas 
residências, em Portugal, do rei 
Humberto II de Itália, em unidade 
hoteleira de 5 estrelas, com um total 
de 124 quartos, incluindo 10 suites, 9 

Em termos de distribuição de energia 
foram utilizados equipamentos do 
sistema quadro para o quadro geral e 
quadros parciais, bem como, caixas de 
distribuição golf nos quartos.
Foi implementado o sistema KNX da 
Hager comandado através de software 
de visualização instalado em PC 
para controlar a iluminação e realizar 

funcionalidades. Tudo isto permite 
optimizar o conforto dos clientes e 
proporcionar a máxima rentabilidade 
energética ao hotel. 

Sistema de Distribuição quadro plus e 
universo, bem como, aparelhagem de 
corte e protecção.

Conta com 167 quartos, um Centro de 
Congressos e Salas de Reunião com 
cerca de 1500m2.
Possui ainda SPA com piscina interior, 

ginásio, salas de massagens e 
tratamentos de beleza, entre outros 
serviços.

A distribuição de energia eléctrica em 
todo o edifício é iniciada no Quadro 
Geral de Baixa Tensão para o qual foi 
utilizado o modelo quadro plus, com 
IP55 e In máximo de 2500A. Neste 
quadro foram instalados os novos 

Ao longo do edifício são igualmente 
utilizados armários universo até 

encastrar nos quartos.

Hotel Tryp Lisboa 
Aeroporto****
(Lisboa)

Grande Real Villa 
Itália*****
(Cascais)

Hotel & Spa - 
Sweet Atlantic**** 
(Figueira da Foz)



O Hotel Adealba de Mérida deriva de 
uma casa senhorial do século XIX, na 
qual foi instalada a última tecnologia 
em termos de instalações inteligentes. 
Os 18 quartos caracterizam-se por 
intimidade e o charme proporciona 
qualidade e meticuloso detalhe.
Neste foi instalado o sistema KNX da 
Hager com uma visualização domovea, 
que foi o aliado perfeito para a 
programação de cenários.

Neste Hotel de design, os armários 
quadro e vega D, equipados 
exclusivamente com aparelhagem 
Hager, respeitam a integração estética e 

com o nível de qualidade e conforto que 
os seus serviços oferecem.

se baseia num modelo “Golf inclusive 
Hotel” foi alvo de uma reformulação 

do hotel é típica do mediterrâneo, 
fazendo lembrar as famosas fazendas 
espanholas. Neste foram instalados os 
elegantes interruptores Berker by Hager 
série K.1 que se fundem com o design 
moderno e conforto de alta qualidade 
dos quartos.

Hotel Aneto****
Benasque
(Huesca) 

Sheraton 
Mallorca Arabella 
Golf Hotel*****

Hotel & Spa 
Aldealba****
Mérida (Badajoz)



- Teatro Municipal

- Teatrinho da Régua
 
- Museu do Côa

- Museu dos Descobrimentos

- Museu do Ar

- Museu Futebol Clube do Porto

- Museu Sport Lisboa e Benfica
 
- Casa das Artes

- Museu do Caramulo
 
- Fundação Nadir Afonso

- Biblioteca Municipal

- Centro Cultural

- Plataforma das Artes

- Biblioteca Internacional 

- Sede da Polícia Judiciária

- Campus Inovação Competitividade

- Banco Sol

- Banco Único

- Banco Barclays

- Banco Espírito Santo Angola

- Banco de Fomento de Angola

- BNP Paribas

- Caixa de Crédito Agrícola

- Data Center Estamo

- Edifício Autoridade Tributária

-  Edifício Bloom Campolide XXI

- Sanjotec

- Grande Real Villa Itália *****

- Sweet Atlantic Hotel & Spa ****

-  Pousadas de Portugal
 (Porto, Penhas da Saúde, Viseu e   

- Vila Galé Collection
 Palácio dos Arcos *****

- Hotel Pestana Sintra Golf
 Resort & Spa ****

- Hotel CS Salgados 
 Dunas Suites ****

- Hotel Ibis

- Tivoli Residence Hotel

- Tivoli Victoria *****

- Hotel Tryp Aeroporto ****

- Pedras Salgadas Hotel ****

- Hotel Forum ****

Espaços
culturais

Escritórios Hotéis



- Academia de Música

- Escola Profissional e Artística

- ESART - Bloco Pedagógico Escola  
 Superior Artes Aplicadas

- Escola Básica Integrada da Horta

- Centro Escolar de Forjães

- Escola Secundária D. João V

- Escola Secundária Dr. Júlio Martins  

- Centro Escolar António Fogaça

- Colégio Universitário Pio XII

- UPTEC - Parque de Ciência
 eTecnologia da Universidade
 do Porto - Pólo do Mar

- Escola Superior de Saúde

- Colégio Santa Catarina

- Caixa Futebol Campus - Centro de  
 Estágios do Sport Lisboa e Benfica

- Estádio Futebol Clube Paços
 de Ferreira

- Estádio Municipal
 do Parque da Cidade

- Centro de Alto Rendimento

-  Estação de comboios CP

- Aeródromo Municipal

- Ginásio Fitness-Hut

- Parque Tecnológico e de Negócios
 de Ourivesaria

- Hospital da Boa Nova

- Clínica Hemodiálise

- Clínica da Mutamba

Serviços
especializados

- IKEA

- Continente (Modelo e Bom Dia)

- Intermarché

- Pingo Doce

- Hipermercado Kero

- Armani

- Cartier

- Fnac

- Gant

- Modalfa

- Wells

- Mercado Municipal

- Remodelação Mercado Municipal

- Futebol Clube do Porto Store

Zonas 
comerciais

Escolas e 
educação
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Hager - Sistemas Eléctricos Modulares, S.A.
Estrada de Polima, n.° 673, Armazém C
Parque Industrial Meramar I - Abóboda
2785-543 São Domingos de Rana
Tel.: 214458450
Fax: 214458454

Agência Norte
Rua Professor Mota Pinto, 143
4100-326 Porto
Tel.: 228346650
Fax: 228346670

e-mail: info@hager.pt
www.hager.pt

DC_33_PT15


