PORTFÓLIO
Ambiente
Environment
ENGINEERING AND ENERGY SYSTEMS
Comfort • Safety • Energy Efficiency

•
•
•
•
•

ETARS Barril do Alva, Portugal
ETAR São Martinho da Cortiça, Portugal
ETAR Vila Cova do Alva, Portugal
ETAR de Pomares, Portugal
ETAR, Argélia

Comércio
Commerce

ENGENHARIA E
SISTEMAS DE ENERGIA
Conforto • Segurança • Eficiência Energética

• Hipermercados KERO: Rocha Pinto, Lobito, Cacuaco,
Gika, Benguela, Nova Vida, Talatona - Angola
• Retail Park Lobito, Angola
• Retail Park Nova Vida, Angola
• Lojas Cortefiel, Angola
• Lojas Springfield, Angola
• Lojas Woman Secret Luanda, Angola
• Lojas Moviflor, Angola
• Lojas Seaside, Angola
• Cinemas Nova Vida, Angola
• Cardan, Braga, Portugal

Indústria
Industry
•
•
•
•
•
•
•

BorgWarner, Lanheses, Portugal
Fabrica Arcast, Braga, Portugal
Sogenave, Maia, Portugal
Padaria Kero Luanda, Angola
Reabilitação Fábrica Coca-Cola, Angola
Bosch, Braga, Portugal
Garland, Serzedo, Portugal

Edifícios de Ensino
Education Buildings
• Escola Castelo de Paiva, Portugal
• Escola Vale de Cambra, Portugal
• Escola Internacional de Luanda, Angola

Edifícios de Serviços
Services Buildings
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clínica Sagrada Esperança, Luanda, Angola
Clínica Lab Hemodinâmica, Angola
Farmácia Rocha Pinto, Angola
Farmácia Benguela, Angola
Farmácia Barreiros, Porto, Portugal
Residências Montepio da Parede, Portugal
Unidade de Cuidados Continuados Maria José
Nogueira Pinto, Juso, Portugal
Agências BPA Angola
Agências Millennium Angola
Agências BIC Angola
Agências Caixa Totta, Angola
Edifício Talatona, Angola
Edifício Amílcar Cabral, Angola
Edifício Mutamba, Angola
Edifício Nokia Siemens, Lisboa, Portugal
Edifício Palacete Cruz Pedra, Lisboa, Portugal
Loteamento Quinta Santana, Moledo, Portugal
Brainlink, Évora, Portugal
Delegação Prosegur, Loulé, Portugal
Museu Ciências do Café, Campo Maior, Portugal
Tribunal Nova Vida, Angola
Hotel Kapulana Sussundenga
Hotel Ibis, Lisboa, Portugal
Arranjos Exteriores Hotéis AAA, Angola
- Quadros de 6300 A
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QUADRINA
Fundada em 2005, dentro de uma das mais
antigas empresas de instalações elétricas
do norte do país, a Quadrina integra o Grupo
Casais desde 2010. Especializou-se no fabrico de quadros elétricos, desde a conceção
do projeto até à sua execução e montagem.

Founded in 2005, among one of the oldest
companies of electrical facilities, in the north
of the country, Quadrina belongs to Casais
Group since 2010. It is expert in the production of electrical boards, from the project design to its execution and installation.

Privilegiando um serviço de excelência, a
Quadrina assume parcerias estratégicas
com grupos de referência internacional
especialistas na gestão e distribuição de
energia, garantindo as soluções mais inovadoras e sustentáveis para qualquer tipo
de infraestrutura nos vários mercados onde
atua na Europa e África.

Quadrina emphasizes a service of excellence, therefore establishes strategic
partnerships with international reference
groups, experts in management and energy
distribution, reassuring the most innovative and sustainable solutions to any kind
of infrastructure in the several markets it
operates in Europe and Africa.

A Quadrina possui uma equipa interna
técnica e certificada para execução de
projetos com soluções de domótica e de
edifícios inteligentes, que permitem gerir
de uma forma eficaz as instalações e o uso
da energia nos edifícios.

Quadrina has a technical and certified inhouse staff to the execution of projects
with domotics solutions and intelligent
buildings, which allows managing in an
efficient way the facilities and the use of
energy in the buildings.

Missão

Projeto

Project

Fornecer serviços e soluções integradas, garantindo ser referência de qualidade, confiança e eficiência aos nossos clientes. Gerir
com mestria e inovação, alicerçadas numa
cultura de excelência, privilegiando parcerias estratégicas e integrando pessoas.

Uma das componentes mais importantes
da atividade da Quadrina consiste no
desenvolvimento do projeto de quadros
de distribuição de energia e AVAC.

One of the most important components
of the activity of Quadrina is the
development of the project of energy
distribution boards and HVAC.

Mission
Provide services and integrated solutions,
ensuring a quality reference, trust and efficiency to our clients. To manage with expertise and innovation, based on a culture of
excellence, emphasizing strategic partnerships and integrating people.

DEDICAÇÃO
DETERMINAÇÃO
CONHECIMENTO
COOPERAÇÃO
INTEGRIDADE
FLEXIBILIDADE
RIGOR
HUMANISMO

PARCEIROS / PARTNERS

DEDICATION
DETERMINATION
KNOWLEDGE
COOPERATION
INTEGRITY
FLEXIBILITY
PRECISION
HUMANISM

PORTUGAL
ANGOLA
ARGÉLIA // ALGERIA
MARROCOS // MOROCCO
MOÇAMBIQUE // MOZAMBIQUE
SUIÇA // SWITZERLAND

Execução e
Montagem

Execution and
Installation

A Quadrina produz quadros elétricos
com base nas instruções técnicas dos
fabricantes garantindo o cumprimento
da norma internacional EN 61439-1
e dispõe de uma equipa técnica
qualificada que executa a montagem e
eletrificação dos diversos componentes
elétricos e eletrónicos adquiridos.

Quadrina produces electrical boards
based on the technical instructions of
the manufacturing companies, assuring
the fulfillment of the international
norm EN 61439-1 and has a qualified
technical team which installs and
electrifies the different acquired
electrical and electronic components.

Gestão técnica
centralizada e
automação de edifícios

Centralized technical
management and
building automation

Integração de soluções de sistemas
de gestão técnica centralizada que
asseguram o conforto e segurança dentro
dos edifícios com custos controlados de
investimento inicial e de exploração.

Integration of solution systems of
centralized technical management that
ensure the comfort and safety inside
the buildings with controlled initial
investment costs and exploitation.

