
La història i identitat de POTERMIC s'han anat desenvolupant a través 

d'un continu procés de creixement i diversificació, dirigit de manera seri-

osa i responsable.    

Sota una cultura empresarial amb un alt grau d'exigència, s'enfoca   l'acti-

vitat diària cap a la millora contínua i una major capacitat d'innovació.   

Avalat per una experiència de més de trenta anys i una voluntat   contínu-

ament renovada de ser un proveïdor segur i  fiable, POTERMIC s'ha con-

vertit en un referent d'excel·lència  empresarial en el sector de la distri-

bució.   

Sempre a l'avantguarda i oferint les propostes més actuals i de major 

qualitat, un esforç col·lectiu impulsa aquest important desenvolupament 

professional i empresarial que ha permès disposar del   certificat de quali-

tat ISO 9001-2000. 

Servei, qualitat, innovació ...  

La nostra experiència al servei del distribuïdor   

Més de 8.000 articles en estoc permanent i un servei logístic ràpid, s'u-

neixen als nostres valors tradicionals basats en la confiança, serietat i su-

port als nostres clients.   

Una activitat fortament desenvolupada i centrada en la distribució de 

components i accessoris per a instal·lacions hidrotèrmiques, ens ha per-

mès seleccionar i configurar estratègicament una de les majors gammes 

existents de productes europeus, d'absoluta qualitat i total fiabilitat.   

Una sòlida relació de col·laboració, basada en acords d'exclusivitat  amb 

fabricants europeus de primer nivell garanteix, tant a POTERMIC com als 

seus clients, una estabilitat i un important   estalvi de temps en la gestió. 
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La satisfacció del client, 
el nostre objectiu principal 

 

 


