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Na linha do crescimento
A Altaroda conta com cerca  
de 8 anos de existência  
e desde então é uma empresa 
que continua na linha  
de crescimento.

P rodutos de qualidade e garantia de sa‑
tisfação são pontos fulcrais nos quais 
a Altaroda aposta todos os dias. Prova 
de todo este esforço reflete ‑se na 

certificação de qualidade conseguida recente‑
mente e onde a empresa continua a trabalhar  
para a sua manutenção (ISO 9001). 

EMPRESA INOVADORA

A Altaroda, empresa inserida na área de pro‑
dutos oficinais e consumíveis de pneus, este‑
ve presente na feira Expomecânica 2015. Mais 
um evento no qual não poderíamos deixar de 
participar para levar até aos consumidores, 
mais exigentes, aquilo que procuram e mos‑
trar aos clientes já habituais todo o trabalho 
de logística da empresa que se compromete 
todos os dias em oferecer o melhor serviço. 
Neste evento fomos brindados com um pré‑
mio “Empresa mais inovadora” que revela a 
inovação e empreendedorismo de toda uma 
equipa empenhada em levar o nome Altaroda 
mais longe, prémio ganho pela escolha dos 
visitantes, que elevou o bom nome da orga‑
nização vencedora. 

MARCAS DE RELEVO

Somos representantes de marcas de renome 
internacionais (TECH – consumíveis pneus; 
MONDOLFO FERRO – máquinas oficinais; AS‑
TRA – elevadores portáteis, painéis de pintura 
entre outros sendo que neste momento é nu‑
mero 1 do top de vendas de elevadores portáteis 
em Portugal). Estas continuam a ser marcas 
de eleição pelo público que nos procura e pelo 
público que procuramos, pois estas são das 
marcas que mais confiança dão aos profissio‑
nais da área oficina e recauchutagem de pneus. 
Distribuidores de Portugal e Ilhas (Madeira e 
Açores), somos também agora distribuidores 
em países CPLP (Angola, Guiné Bissau, entre 
outros) que encontraram na Altaroda a capa‑
cidade de responder aos objetivos propostos 
mesmo existindo uma distância geográfica 
considerável. Para além de exportações, 
apostamos em novos desafios mesmo em 
Portugal. Havendo necessidade de carros de 
assistência de veículos pesados a ALTARODA 

apostou no equipamento do carro assistência 
da José Lourenço, pneus e combustíveis, Lda. 
Esta remodelação leva a possibilidade de as‑
sistir um veículo no seu imediato em locais de 
difícil acesso, sem causar transtorno de perda 
de tempo de deslocação e arranjo, uma vez que 
se trata de um veículo de grande dimensão. 
Continuamos a inovar e a mostrar aos nossos 
clientes, e possíveis clientes, que somos uma 
empresa de confiança e que trabalha em prol 
da satisfação dos clientes, tal como revelam 
todos os prémios e acreditações ganhos até 
ao momento. 
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altaroda@altaroda.pt
www.altaroda.pt
loja.altaroda.pt
 

CONTACTOS

FEVEREIRO 2016    PÓS-VENDA | 45


