
A GAMA DE EQUIPAMENTOS da marca 
Electrolux Professional tem sido a nova aposta 
da Comeca, distribuidora no mercado de ho-
telaria, restauração, catering e lavandaria. O 
novo sistema Electrolux Cook&Chill, com os 
fornos e abatedores SkyLine, expande o hori-
zonte de confeção com as soluções all-in-one, 
perfeitamente integradas. “Objetivando pro-
cessos de cozinha mais ágeis, menos stressan-
tes e mais rentáveis, estes novos equipamentos 
estão perfeitamente sincronizados, em comu-
nicação contínua. Com ergonomia e usabilida-
de certificadas, garantem uma sinergia Cook 
& Chill impecável”, explica a empresa. 
Sobre a operação de 2019, a Comeca faz um 
balanço positivo. Este foi um ano de destaque 
para as sessões de formação e de demonstra-
ção de equipamentos. Acreditamos que para 
manusear um equipamento e retirar deste o 
melhor proveito há que conhecê-lo em deta-
lhe e saber agir perante eventuais falhas. Neste 
sentido, as formações técnicas têm tido a me-
lhor adesão de sempre. Desde os fornos até às 
máquinas de lavar e secar, a Comeca torna-se, 
muitas vezes, no epicentro de regras de fun-
cionamento e atuação, demonstrando sempre 
as melhores práticas”, explica a administração 
que garante que 2020 vai ser um ano de vira-
gem. “Em planos está a reestruturação de par-
te da nossa linha orientação. O foco no cliente 
está no topo da nossa atenção, com tendências 
de ação assertivas e de confiabilidade. Sabe-
mos que vamos conseguir entregar o que nos 
propomos, quer em termos de investimento de 
serviço quer no que toca à garantia de qualida-
de de produto”, deslinda. 
A Comeca foi fundada em 1948, sendo atual-
mente representante oficial de várias marcas 
como a Electrolux Professional, a Cambro, a 
Tecfrigo e a Pacojet. Como complemento à 
sua oferta, a Comeca disponibiliza ainda uma 

unidade de fabrico industrial na área de mo-
biliário em aço inoxidável de apoio à instala-
ção e projeto de infraestruturas, no mercado 
HoReCa. A empresa dispõe de uma varieda-
de de equipamentos de que as cozinhas e la-
vandarias profissionais e self-service precisam 
para iniciar, alavancar e assegurar o negócio. 
Confeção, refrigeração, lavagem de loiça, 
preparação dinâmica, lavagem e secagem de 
roupa, a par do mobiliário em aço inoxidável, 
contempla todas as necessidades dos vários se-
tores de trabalho no ambiente das tendências 
mais atuais da cozinha e lavandaria. 
A assistência técnica é também um serviço 
disponível e que visa dar resposta atempada e 
adequada. 
“Como empresa do canal HoReCa temos me-
tas definidas para continuar o foco e o cres-
cimento neste setor. Neste ano, à semelhança 
dos anteriores, tivemos vários parceiros a ope-
rar em unidades hoteleiras. É um mercado que 
continua a atrair investimento e estamos sem-
pre atentos a novas oportunidades”, adianta a 
administração.  h
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 Comeca aposta em 
equipamentos Electrolux 
Professional com 
 soluções ‘all in one’.
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