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Think Clean.
Aertecnica, empresa líder 

desde 1985.

Desde 1985 que a Aertecnica escreve uma 
história natural e inovativa em Itália: a história 
de TUBÒ, o sistema de aspiração centralizado.

Reciclar o ar nos espaços em que vivemos, 
eliminando com TUBÒ o pó, as bactérias e 
microrganismos, é um factor essencial e forte-
mente ligado aos grandes temas, como a saúde 
do ambiente e das pessoas.

Esta é ameaçada por micropartículas, micro-
organismos e bactérias, como os perigosos 
ácaros, que proliferam de forma incontrolada 
nos espaços em que vivemos devido à cada vez 
maior acumulação de pó. Os dados da Organi-
zação Mundial de Saúde indicam um aumento 
preocupante das perturbações do aparelho 

respiratório e das alergias causadas pelo pó.

Ao mesmo tempo, as grandes associações 
ambientalistas advertem todos os dias para 
a necessidade de tornar mais saudáveis os 
espaços em que vivemos. Em simultâneo com o 
nascimento e o avançar destes conhecimentos, 
desde 1985 que a Aertecnica se desenvolve, 
até se tornar numa empresa líder.

Sempre na vanguarda da investigação das 
novas tecnologias e da sua aplicação com o 
objectivo de contribuir para a resolução dos 
problemas sanitários dos espaços em que vive-
mos, trabalhamos ou passamos a maior parte 
do nosso tempo.

Aertecnica é uma empresa consciente do 
seu papel na sociedade e da própria função, 
integrada num ambiente que não suporta mais 
desenvolvimentos tecnológicos e os produtos 
que daí derivam, não apropriados e não 
compatíveis. Uma empresa que "pensa limpo", 
e que trabalha para o bem-estar das pessoas, 
olhando com optimismo para um futuro mais 
saudável.
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Ao longo dos anos, a Aertecnica seguiu um percur-
so de progressivo desenvolvimento até se tornar 
numa empresa líder no sector, graças à capacidade 
de propor sempre soluções de vanguarda. 

A Aertecnica é a primeira empresa do sector 
a obter a dupla certificação EMPRESARIAL e 
AMBIENTAL ISO 9001 ISO 14000.

Um compromisso que nasce da vontade de 
exprimir valores ligados à salvaguarda do am-
biente em que vivemos. A Aertecnica conjuga 
eficazmente objectivos empresariais e éticos; 
as suas exigências de desenvolvimento são 
cumpridas tendo em conta o respeito e a tutela 
do ambiente e das pessoas que aí operam. O 
compromisso da Aertecnica é também a ex-

pressão de uma forte ligação com o território, 
no qual pretende exercer um papel cada vez 
mais importante para se tornar num sólido 
ponto de referência quer económico, quer so-
cial.  Uma visão que privilegia as relações com 
a comunidade, em especial com aqueles que se 
esforçam todos os dias e constituem parceiros 
fundamentais do sucesso da empresa.

Sucesso e preocupação com o ambiente que 
chegam também dos meticulosos processos 
produtivos. A Aertecnica projecta e produz 
directamente grande parte dos componentes 
do seu sistema TUBÒ, assegurando assim a uti-
lização de materiais que se integram de forma 
segura e apropriada com os espaços nos quais 
passamos a maior parte do tempo. Toda a pro-

dução da Aertecnica é de "qualidade global" e é 
certificada pelos mais prestigiosos institutos. A 
produção é efectuada com o máximo respeito 
pelo ambiente e pelas pessoas que aí trabalham, 
através de uma monitorização atenta das emis-
sões para a atmosfera e de um cuidado especial 
reservado aos ambientes de trabalho, seguros, 
bem iluminados e ventilados.

A produção da Aertecnica é de impacto 
ambiental sustentável, silenciosa e limpa, tal 
como a sua filosofia: "pensar limpo". 

Vivemos num mundo único.

Gostamos das coisas belas, limpas e sustentáveis.
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seus projectos, aconselhando a instalação do 
sistema TUBÒ: milhares de utilizadores já o 
instalaram, com elevado nível de satisfação.

Em todos os ângulos com facilidade

O tubo flexível, leve e manejável, assegura a 
máxima funcionalidade, alcançando facil-
mente todos os ângulos da casa. A disposição 
das tomadas de aspiração situadas nos vários 
espaços elimina as dificuldades de utilização 
dos aspiradores portáteis habituais.

Moderna e tecnológica, limpa e amiga do 
ambiente em que vivemos: é esta a casa 
definida pelo sistema TUBÒ.

TUBÒ, uma excelente forma 
de mudar de ares.

O Sistema de Aspiração
Centralizado da Aertecnica.

TUBÒ é o sistema de aspiração centralizado. 
Composto por tubos no pavimento, tomadas na 
parede e por uma central de aspiração, situada 
num local de serviço, para a qual é conduzido 
o pó aspirado, evita a recirculação de bactérias 
e micropartículas no ar, principal causa de 
alergias e perturbações do aparelho respiratório. 

Limpeza e Silêncio: estas são as qualidades de TUBÒ

TUBÒ garante um nível de limpeza elevado 
com mínimo ruído: a central de aspiração, 

instalada num local de serviço ou no exterior, 
permite utilizar o sistema em total liberdade e 
a qualquer hora.

Potência TUBÒ

A potência de aspiração do sistema TUBÒ 
é superior à de um aspirador tradicional, 
permitindo uma limpeza mais meticulosa e 
duradoura do ambiente.

Tecnologias para a casa

TUBÒ redefine completamente o conceito de 
higiene dos espaços, tornando-o adequado às 
exigências da vida moderna.
É por isto que cada vez mais frequentemente, 
projectistas e técnicos do sector valorizam os 
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Tecnologias inovadoras. Materiais selecciona-
dos. Resultados brilhantes em todos os testes 
de certificação. As centrais de aspiração de 
TUBÒ, o sistema de aspiração centralizado, são 
a perfeita síntese da investigação e desenvol-
vimento da Aertecnica, líder italiano do sector. 

TUBÒ oferece um grande valor adicional às 
casas em que está instalado: a sua presença 
garante altíssimos padrões de eficiência na 
limpeza dos espaços e um considerável melho-
ramento do ar.

Um sistema tão evoluído quanto simples na sua 
utilização. TUBÒ torna-se protagonista tam-
bém nos espaços não-domésticos. Escritórios, 
lojas, hotéis, restaurantes, fábricas, hospitais 

e grandes estruturas obtêm um saudável nível 
de higiene, sempre com grande simplicidade. A 
vasta gama de centrais capazes de satisfazer 
qualquer exigência completa-se com um sis-
tema QB projectado e realizado para dar uma 
versátil resposta às exigências de design dos 
edifícios.

A possibilidade de pintar a portinhola, única 
parte visível das centrais QB, com a mesma 
cor da parede na qual é inserida, assegura a 
originalidade cromática do exterior do edifício, 
respeitando as suas características arquitectó-
nicas. QB elimina obstruções e poupa espaço.

Em casa, no trabalho, em qualquer lugar…

Design e tecnologia para os espaços em que vivemos e em que trabalhamos.

A gama de centrais para os sectores 
Residencial e Terciário oferece múltiplas 
soluções, para as mais diversas 
exigências. 

E para quem deseja ocultar a central de 
aspiração QB é a resposta perfeita para 
as exigências de carácter arquitectónico.
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Desde 1985, a Aertecnica tem sabido envolver-
se e renovar-se continuamente para antecipar 
as tendências de mercado e enfrentar da melhor 
forma as exigências e mudanças. No entanto, 
um ponto permaneceu sempre fixo e inalterado: 
a sua filosofia, ou seja "think clean".

O pensamento limpo, que se concretiza na pro-
dução de sistemas úteis para o bem-estar das 
pessoas, tornou-se num imperativo categórico 
a que os outros operadores do sector tiveram 
de se adequar lentamente, reconhecendo na 
Aertecnica o rolo de precursor a nível interna-
cional. Mas a Aertecnica alcançou uma posição 
de vanguarda no mundo também por outros 
motivos. Em primeiro lugar, pela qualidade, par-
ticularidade e originalidade dos seus produtos. 

Apesar de os sistemas de aspiração centraliza-
dos serem já conhecidos no mercado, a empresa 
teve a grande intuição de criar um produto de 
elevado valor tecnológico, concebido de acordo 
com a lógica de redução da poluição sonora 
e ambiental, numa altura em que a ecologia 
ainda era um conceito quase desconhecido.

Também as inovações do sector terciário se 
devem à Aertecnica. Nos anos 1985-1988, 
para satisfazer as exigências de limpeza dos 
grandes espaços, a empresa pensou inicial-
mente em fraccionar a potência de aspiração 
distribuindo-a por vários módulos-motor de 
potência reduzida e arranque automático 
em sequência segundo as necessidades, con-
jugados com separadores de pó de grandes 

dimensões e cartuchos filtrantes equipados 
com sistemas automáticos de limpeza. É 
nesta intuição que se baseiam igualmente os 
modernos sistemas destinados aos espaços 
complexos e de grande dimensão.

Todas as patentes obtidas pela Aertecnica são 
um testemunho da sua identidade precursora, 
não apenas em âmbito técnico, mas também 
estético. Basta pensar na ampla gama de 
tomadas de aspiração conjugadas com as mais 
famosas e prestigiosas placas eléctricas pre-
sentes no mercado, patenteadas e sucessiva-
mente adoptadas pelo mercado como padrão 
de produção. Ou mais recente sistema QB, uma 
obra-prima de design e funcionalidade ainda 
único no seu género. 

Precursores 
no mercado.
Inovação contínua, 
qualidade permanente.

Sempre atenta às dinâmicas dos merca-
dos, em 1992, mais uma vez em primei-
ro lugar, decide chegar ao consumidor 
através de distribuidores grossistas de 
material eléctrico e hidráulico, opção 
mais tarde adoptada pela concorrência. 
A escolha de dar um nome ad hoc ao 
próprio sistema de aspiração, TUBÒ, 
decretou definitivamente o sucesso da 
Aertecnica a nível de marketing, dado 

o elevado grau de reconhecimento do 
produto. São vários os motivos pelos 
quais a Aertecnica é hoje em dia reco-
nhecida em todo o mundo como empre-
sa líder do sector 100% made in Italy, 
daí a necessidade de estar presente 
também em mercados complexos como 
o sul-americano e o asiático.

Uma empresa aberta ao Mundo.
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