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As nossas 3 soluções...
Our 3 solutions...
As soluções móveis da FCC PORTUGAL apresentam-se num conjunto de produtos que, com um pequeno
investimento poderão ser a base de pequenas iniciativas empresariais. São disponibilizadas 3 soluções
distintas no conceito de venda alimentar porta-a-porta. Esta é uma nova abordagem que o aproxima dos
seus clientes oferecendo-lhes a garantia do cumprimento de todas as normas alimentares HACCP.
FCC PORTUGAL mobile sales businesses solutions are presented as a set of products which, with a small investment could be the base of
small businesses initiatives. Three distinct solutions are provided in door-to-door food selling concept. This is a new approach that will bring your
customers closer to your business by offering them the assurance of fulfilment of all food standards HACCP.

ADAPTAÇÃO
EM VEÍCULOS
MOTORIZADOS
MOTOR VEHICLES
ADAPTATIONS

CARRINHOS
TRADICIONAIS
TRADITIONAL
CARTS

ADAPTAÇÃO
EM REBOQUE
TRAILER
ADAPTATION

O seu negócio sobre rodas

Your business on wheels

que se adaptam ao seu produto
which fit your products

CHOCOLATES

PRODUTOS REFRIGERADOS

Chocolates

Chilled Products

BOLOS

Cakes | Sweets

SUMOS | BEBIDAS
Fruit Juices, Wine & Spirits

PEIXE

Fish
OUTROS PRODUTOS

FRUTA

Other Products

F it
Fru
Fruit

GELADOS
Icecreams

PRODUTOS QUENTES
PRO
Warm Products

CREPES | GOFRES
Pancakes | Goffre

CAFÉ
CACHORROS

Coffee

Hot Dogs

FRITOS

Fried Food

SOPA

Soup

CASTANHAS
Hot Chestnuts

PIPOCAS
Popcorn

ALGODÃO DOCE

Cotton Candy
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CONCEÇÃO I&D
FABRICO Manufacturing
DESIGN Design

A FCC iniciou-se no fabrico de equipamentos de hotelaria e refrigeração em 1980. Ao longo de 30 anos vendeu mais de 3000 produtos
personalizados. Atualmente é considerada uma referência na
conceção, design e fabrico de soluções orientadas ao cliente. Uma
marca portuguesa com reconhecimento internacional.
Na última década, os engenheiros da FCC revelaram-se pioneiros
em sistemas de refrigeração com humidade controlada e sistemas
de climatização AVAC. Inovações estas que têm sido continuamente
incorporadas nos equipamentos e sistemas que fabricam, montam e
assistem.
Com uma direção rejuvenescida e uma postura claramente diferente
da concorrência, afirmou-se como uma das empresas líderes no
setor.
Conciliando a experiência com as novas técnicas, matérias-primas e
níveis de qualidade exigidos pela CE consegue oferecer aos seus
clientes Qualidade, Satisfação e Preço. A filosofia da equipa de
profissionais que formam o departamento de projeto, comercial,
técnico e administrativo é oferecer a máxima qualidade de serviço a
todos os clientes, colaborando com eles em todos os momentos,
apoiando os seus projetos e dando soluções aos seus problemas.
Em 2008, em resposta à procura de soluções de auto-emprego, a
equipa FCC, começou a desenvolver e projetar diversas soluções de
apoio ao negócio de venda móvel. Da experiência de projeto e
fabrico de câmaras frigoríficas e expositores murais retirou o conhecimento dos princípios termodinâmicos envolvidos nos sistemas de
refrigeração e climatização. Aliados à função de armazenagem,
resultou um equipamento de dupla função. Fruto deste trabalho são
as marcas
,
e fruit express .

FCC company started manufacturing cooling and horeca equipments in 1980.
Since then it sold up to 3.000 costumized products. Currently is a reference
company in the field by its development, design and manufacturing products. A
portuguese brand with international recognition.
For the past decade FCC's engineers have been working with pioneering
cooling techniques and climatization HVAC systems which are apllied to the
produced equipment.
With a young management direction and goals that detach the company from
its competitors, FCC is, nowadays a sector leader.
FCC applies everyday their know-how on new materials, new techniques and
quality demanded for CE market, offering Quality, Satisfaction and Price
always with safety (HACCP included).
Our commercial policy is to offer maximum quality services by selecting the
best solution for our costumers and support them in their chalanges.
In 2008, answering clients’ requests for self-employment solutions, FCC began
to develop and design many different type of solutions to support mobile sales
businesses. From their experience in design and manufacture refrigerated
counters and multidesks withdrew the knowledge of the thermodynamic
principles involved in refrigeration and air conditioning systems. Associated
with storage function a double function equipment was created. Result of this
work are the brands
,
e fruit express .
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Instituto da Mobilidade
e dos Transportes Terrestres, I.P.

TLF [+351] 227 621 163 FAX [+351] 227 627 623
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