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História
Todos nós temos uma paixão. Isso é meu!

Desde muito cedo comecei na área da impermeabilização em 1992, dedicando-me à venda e assessoria de produtos para impermeabilizações líquidas.
Tenho aprendido desde o início, tenho vindo a crescer e a expandir o meu campo de atuação, introduzindo-me no setor da construção e da indústria.
Devido à minha vasta experiência e contínua pesquisa, tenho conseguido me tornar um profissional firme e consolidado no setor de impermeabilizações e revestimentos
contínuos. Graças a um trabalho bem executado, sério e responsável, presto um serviço aos meus clientes que me têm dado a confiança para continuar na minha linha de
trabalho.
A minha carreira profissional está ligada à liderança e desenvolvimento do meu projecto Poliurea Sistems com o qual pretendo ser uma referência no mundo da
impermeabilização de líquidos e pavimentos contínuos.
Tenho um perfil técnico, disciplinado, comunicativo, analítico, orientado para o alcance dos objetivos propostos e pensamento positivo. Sou um profissional organizado,
habituado a elevados níveis de exigência e a trabalhar em equipa. Sou apaixonada pelo meu trabalho, sabe ouvir para atender às necessidades dos clientes.

Sinceramente;
Armand Tresserras Casulà

Perfil

Sou um profissional altamente organizado com um plano ordenado de prospecção, negociação, venda e acompanhamento para ser bem sucedido e produtivo. Também é
decisivo para resolver conflitos e tomar decisões quando algo dá errado com um cliente.
Sou Resiliente, ou seja, com capacidade de lutar por objetivos profissionais como resultados, benefícios, captação de novos clientes, etc. e enfrentar a adversidade saindo
mais forte.
Vendedor experiente com capacidade de adaptação a todos os tipos de ambiente de trabalho. Já trabalhei em diversos setores nos quais obtive altas vendas que superaram
as expectativas da minha área. Sou uma pessoa com carisma e tenho um domínio especial da palavra que me permite ter empatia pelos clientes desde o início. Seguro de
mim mesmo, motivado e comprometido com o alcance dos objetivos e resultados propostos.
Pessoa responsável, dinâmica e criativa, com facilidade de adaptação a qualquer ambiente e dificuldade, habituada a trabalhar sob pressão e a atingir as metas e objetivos
traçados pela empresa.

Propósito

Não há shows ou luzes de néon para mostrar a você o caminho para encontrar seu verdadeiro propósito na vida. Poucas pessoas sabem instintivamente o que querem fazer
na Terra. Há muitos anos eu sabia que queria ser empresário, mas não sabia como queria que isso acontecesse.
Sei que isso é muito comum em outras pessoas que não querem trabalhar para outras pessoas, mas não sabem o que fazer para alcançá-lo.

Depois dos anos

Há alguns anos, tenho feito minha lista de resoluções, tenho objetivos genéricos, coisas mais concretas e um sonho que gostaria de realizar. Alguns estou cumprindo, mas
estou me desviando um pouco do caminho para conseguir outros. É hora de fazer um balanço, revisar os objetivos e definir outros. Definir metas claramente definidas é uma
das chaves para alcançar uma vida mais feliz.
.
Não estabeleço metas que não vou cumprir, apenas estabeleço metas que quero cumprir. Não adianta nada se eu disser que vou parar de fumar ou que vou correr todos os
dias quando não é realmente algo que eu quero.
Para definir a si mesmo e atingir metas, você deve começar pequeno.

Na atualidade
PINTURAS FERROLUZ fabrica todos os produtos da marca Poliurea Sistems, e tem confiado em mim para continuar à frente da divisão Poliurea Sistems, dada
a minha larga experiência de mais de 30 anos no setor, tenho capacidade para tomar decisões e decidir os caminhos frente.

Sites de interesse
Se você está interessado em obter mais informações sobre produtos, sistemas, marketing e fábrica, clique no logotipo correspondente e você terá acesso às
diferentes páginas da web.

Trajetória

Criei uma gama própria de sistemas, destinados à impermeabilização e pavimentos contínuos, na área da impermeabilização, permitindo-nos aplicar coberturas altamente
resistentes à chuva, temperaturas extremas, tráfego intenso, tráfego rodoviário e abrasão. Totalmente contínuo, aderido ao suporte sem juntas ou sobreposições, o que
facilita a sua limpeza, desinfecção total e manutenção.
Estamos continuamente desenvolvendo novos produtos e sistemas que visam cuidar e preservar o Meio Ambiente e atender às demandas de nossos clientes.

Cursos de formação
Na Poliurea Sistems estamos continuamente desenvolvendo novos produtos e sistemas que visam
cuidar e preservar o Meio Ambiente e atender às demandas de nossos clientes.
Gosto de reter clientes:
Fidelizar os meus clientes através de soluções personalizadas, garantindo o óptimo preço dos produtos básicos, proporcionando um serviço de excelência (poupança ao
cliente) e de elevada qualidade.

Aplicadores aprovados:
Na Poliurea Sistems temos o CERTIFICADO DE APLICADOR APROVADO para a aplicação dos nossos diferentes PS-Systems, as empresas aplicadoras já tiveram que fazer
cursos na nossa fábrica, com isso oferecemos uma maior garantia e a melhor solução aos nossos clientes.
Contamos com uma rede comercial muito ampla com centros de distribuição, técnicos comerciais que cobrem toda a Espanha, podendo também atender qualquer país
estrangeiro.
Caso necessite de nossos serviços tanto para o produto quanto para a aplicação do mesmo em uma obra, não hesite em me contatar e lhe enviarei um técnico de vendas
mais próximo de sua área, que o atenderá e esclarecerá suas dúvidas.

Experiências

:

Meu desafio internacional tem sido uma experiência muito enriquecedora, tanto pessoal quanto profissionalmente. Conhecer novas culturas, novas pessoas e diferentes
formas de trabalhar tem significado aprendizagem e evolução contínuas. Sou uma profissional inquieta, que gosta de aventura, conhecer países e enfrentar novos desafios.
Por exemplo, fiz trabalhos nos seguintes países:
AMÉRICA CENTRAL:
PANAMÁ: Impermeabilização de edifícios emblemáticos de propriedade do governo.
MÉXICO: Impermeabilização de coberturas de diversos hotéis de uma rede hoteleira.
JAMAICA: Pisos industriais para câmaras frigoríficas em vários hotéis.
CUBA: Participação na feira internacional EXPOCUBA para introdução da Poliureia no país.
REP. DOMINICANA: Impermeabilização de coberturas de vários hotéis pertencentes a uma rede hoteleira.
NORTE DA ÁFRICA:
SENEGAL: Implementação de produtos e Sistemas-PS
MARROCOS: Implementação de produtos e Sistemas-PS
TUNIS: Impermeabilização de coberturas de vários hotéis pertencentes a uma rede hoteleira.
EUROPA:
RÚSSIA: Pisos industriais para câmaras frigoríficas em vários hotéis.
UCRÂNIA :: Impermeabilização de icônicos edifícios públicos.
ESLOVÁQUIA: Implementação de produtos e Sistemas PS
REPÚBLICA CHECA: Implementação de produtos e Sistemas PS
ALEMANHA: Impermeabilização de telhados ITÁLIA: Implementação de produtos e Sistemas PS
FRANÇA: Impermeabilização de piscinas GRÉCIA: Impermeabilização de coberturas
MÉDIO ORIENTE:
ISRRAEL: Centro comercial Pavement

Motivação
Impermeabilização líquida com membranas de POLIUREA
Se falamos de Poliureia Híbrida, as combinações podem ser infinitas. No entanto, em Poliureias Puras falamos apenas de dois tipos; alifático e aromático.
As poliureias alifáticas são as mais caras por serem resistentes à radiação ultravioleta, enquanto as poliureias aromáticas descolorem e perdem o brilho quando
expostas à radiação ultravioleta e são mais rígidas que as poliureias alifáticas.
Devido à sua resistência à exposição aos raios ultravioleta, os alifáticos são ideais para aplicar como uma camada de acabamento

Meus campos de atuação
•

Impermeabilização

•

Aperto

•

Pisos contínuos

•

Isolamento térmico
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