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Història

Tots tenim una passió. Aquesta és la meva!

Des de molt primerenca edat, m'inicio en l'àmbit de la impermeabilització l'any 1992, dedicant-me a la venda i l'assessorament de productes per a la impermeabilització
líquida.

He estat aprenent des de els meus inicis, he anat creixent i ampliant el meu camp d'actuació introduint-me al sector de la indústria, i la construcció.

Per la meva dilatada experiència i investigació contínua, he aconseguit convertir-me en un professional ferm i consolidat al sector de la impermeabilització i revestiments
continus. Gràcies al treball ben realitzat, seriós i responsable, dono un servei als meus clients que m'han donat la confiança per seguir en la meva línia d'esforç.

La meva carrera professional està vinculada a liderar i desenvolupar el meu projecte Poliurea Sistems amb el qual pretenc que sigui un referent en el món de les
impermeabilitzacions liquides i els paviments continus.

Tinc un perfil tècnic, disciplinat, comunicatiu, analític, orientat a assolir els objectius proposats i pensament positiu. Sóc un professional organitzat, habituat a un alt nivell
d'exigència ia treballar en equip. Sóc un apassionat de la meva feina, que se escoltar per conèixer les necessitats dels clients.

Atentament;

Armand Tresserras Casulà



Perfil

Sóc un professional molt organitzat amb un ordenat pla de prospecció, negociació, venda i seguiment per tenir èxit i ser productiu. També resolutiu per solucionar conflictes i
prendre decisions quan les coses es torcen amb un client.

Sóc resilient, és a dir, amb capacitat per lluitar pels objectius professionals tals com a resultats, beneficis, captació de nous clients, etc. i afrontar l'adversitat sortint enfortit.

Experimentat comercial amb capacitat dadaptació a tot tipus de panorama laboral. He treballat en diferents sectors on vaig aconseguir vendes elevades que van
sobrepassar les expectatives de la meva àrea. Sóc una persona amb carisma i tinc un maneig especial de la paraula que em permet empatitzar amb els clients des del
començament. Segur de mi mateix, motivat i compromès per assolir els objectius i resultats proposats.

Persona responsable, dinàmica i creativa, amb facilitat d'adaptació a qualsevol entorn i dificultat, acostumat a treballar sota pressió i assolir les metes i objectius traçats per
l'empresa.



Propòsit

No hi ha espectacles ni llums de neó que et mostrin el camí per trobar el teu veritable propòsit a la vida. Poques persones saben instintivament què volen fer al seu pas per la
terra. Ja fa molts anys que vaig saber que volia ser emprenedor, però no sabia com volia que això passés.

Sé que això és molt comú en altres persones que no volen treballar per altres, però no saben què fer per aconseguir-ho.



Després dels anys

Des de fa uns anys, jo faig la meva llista de propòsits, em marco objectius genèrics, coses més concretes i algun somni que m'agradaria complir. Alguns els estic complint,
però m'estic desviant una mica del camí per aconseguir-ne d'altres. És hora de fer balanç, revisar els propòsits i marcar-ne de nous. Marcar-se uns objectius clarament
definits és una de les claus per aconseguir una vida més feliç.

.

No em marco propòsits que no compliré, només em marco propòsits que vull complir. De res servirà que digui deixaré de fumar o correré cada dia quan realment no és una
cosa que vull.

Per marcar-se i assolir objectius cal començar per coses petites.



Actualment

PINTURES FERROLUZ fabrica tots els productes de la marca Poliurea Sistems, ha confiat en la meva persona per seguir al capdavant com a màxim responsable
de la divisió Poliurea Sistems, atesa la meva dilatada experiència de més de 30 anys en el sector, tinc la capacitat de prendre decisions i decidir el camí a seguir.

Pàgines web d'interès

Si esteu interessats a obtenir més informació sobre productes, sistemes, comercialització i fàbrica, cliqueu en el logotip corresponent ia accedireu a les
diferents pagines web.

http://www.poliureasistems.com/
http://www.pinturastenysol.com/
http://www.pinturasferroluz.com/
http://www.chempro.es/


Trajectòria

He creat una pròpia gamma de sistemes, destinats a la impermeabilització i els paviments continus, en el camp de la impermeabilització, ens permet l'aplicació de cobertes
altament resistents a la pluja, a les temperatures extremes, al trànsit intens, al trànsit rodat ia la abrasió. Totalment continus, adherits al suport sense juntes ni solapaments,
cosa que ens facilita la seva neteja, desinfecció total i manteniment.

Estem contínuament desenvolupant nous productes i sistemes orientats a cuidar i preservar el medi ambient i que compleixin amb les exigències dels nostres clients.



Cursos de formació

A Poliurea Sistems estem contínuament desenvolupant nous productes i sistemes orientats a cuidar i preservar el
Medi Ambient i que compleixin amb les exigències dels nostres clients.

M'agrada fidelitzar clients:

Fidelitzar els meus clients a través de solucions personalitzades, garantint el preu òptim dels productes bàsics, proporcionant un servei excel·lent (estalvi al client) i de gran
qualitat.

Aplicadors Homologats:

A Poliurea Sistems, disposem del CERTIFICAT d'APLICADOR HOMOLOGAT per a l'aplicació dels nostres diferents Sistemes-PS les empreses d'aplicació han hagut de fer
prèviament cursos a la nostra fàbrica, amb això oferim més garantia i la millor solució als nostres clients.

Disposem d´una xarxa comercial molt àmplia amb centres de distribució, tècnics comercials que cobreixen tota Espanya, podent també atendre qualsevol país estranger.

En cas de precisar dels nostres serveis ja sigui per a producte o per a l'aplicació dels mateixos en una obra, no dubti en contactar amb mi i us enviaré un tècnic comercial
més proper a la vostre zona, que us atendrà i resoldrà els vostres dubtes.



Experiències:
El meu repte internacional ha estat una experiència molt enriquidora, tant a nivell personal com professional. Conèixer noves cultures, nova gent i diferents formes de treball
han suposat un aprenentatge i evolució contínua. Sóc un professional inquiet, a qui agrada l'aventura, conèixer països i emprendre nous reptes. A tall d'exemple, he fet
treballs als països següents:

CENTRE AMÈRICA: 

PANAMÀ: Impermeabilització d'edificis emblemàtics propietat del govern. 
MÈXIC: Impermeabilització de cobertes de diversos hotels propietat d'una cadena hotelera. 
JAMAICA: Paviments industrials de cambres frigorífiques en diversos hotels. 
CUBA: Assistència a fira internacional EXPOCUBA per a la introducció de la Poliurea al país. 
REP. DOMINICANA: Impermeabilització de cobertes de diversos hotels propietat duna cadena hotelera.

NORD D'AFRICA: 

SENEGAL: Implantació dels productes i Sistemes-PS 
MARROC: Implantació dels productes i Sistemes-PS 
TUNEZ: Impermeabilització de cobertes de diversos hotels propietat d'una cadena hotelera.

EUROPA: 

RÚSSIA: Paviments industrials de cambres frigorífiques en diversos hotels. 
UCRANIA:: Impermeabilització d'edificis emblemàtics propietat del govern. 
ESLOVAQUIA: Implantació dels productes i Sistemes-PS 
CHEQUIA: Implantació dels productes i Sistemes-PS
ALEMANYA: Impermeabilització de cobertes
ITÀLIA: Implantació dels productes i Sistemes-PS FRANÇA: Impermeabilització de piscines
GRÈCIA: Impermeabilització de cobertes

ORIENT MITJÀ: 

ISRRAEL: Paviment centre comercial



Motivació

La impermeabilització líquida amb membranes de POLIUREA

Si parlem de Poliurea Híbrida, les combinacions poden ser infinites. No obstant això, a Poliures Pures únicament parlem de dos tipus; alifàtiques i aromàtiques.

Les Poliurees Alifàtiques són les de major preu per ser resistents a la radiació UV, mentre que les Poliurees Aromàtiques es decoloren i perden brillantor quan s?exposen a la
radiació UV i són més rígides que les poliurees alifàtiques.

Per la seva resistència a l'exposició als raigs UV, les alifàtiques són idònies per aplicar com a capa d'acabat



Els meus camps dactuació
• Impermeabilització

• Estanqueïtat

• Paviments continus

• Aïllament tèrmic
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Gràcies per la vostra atenció


