Agosto de 2013

KRAUTLI PORTUGAL Distribui TRICO
A KRAUTLI PORTUGAL celebrou um acordo com a TRICO para a distribuição dos seus programas
de escovas limpa-vidros no mercado português, com o objectivo de disponibilizar soluções para
todos os vários segmentos de mercado.
A TRICO é pioneira na comercialização de sistemas limpa pára-brisas, que produz desde 1917,
quando se introduziram estes sistemas nos automóveis. Produz anualmente mais de 55 milhões
de escovas limpa-vidros, sendo fornecedor líder a nível mundial na indústria automóvel, com
produtos certificados pelas normas ISO9001, ISO14001 e ISO/TS16949.
O programa é constituído por 5 gamas, oferecendo uma solução global para o mercado:
NEOFORM: Gama de escovas Premium flat blade de encaixe directo, sem adaptadores, com
modelos disponíveis para substituição das escovas convencionais em alguns tipos de veículo.
Com um desempenho de qualidade superior, maior durabilidade e um perfil aerodinâmico.
TRICOFLEX: Gama de escovas flat blade multi-fit (universais), combinando excelentes
características funcionais e material de alta qualidade, com uma relação qualidade/preço
excelente. Desenhada para aplicação nos modelos mais recentes e para substituição de escovas
convencionais, esta gama cobre mais de 90% do mercado com apenas 10 referências.
TRICOFIT: Gama de escovas Premium convencionais, híbridas e traseiras, para substituição
directa das escovas OE, com o adaptador correcto para cada viatura. Produto de alto rendimento
com excelente durabilidade;
TRICO: Gama optimizada de escovas convencionais multi-fit (universais), com apenas 15
referências. Com aplicação fácil (3 passos) e qualidade comprovada, oferecem uma excelente
cobertura de mercado com um investimento mínimo de stock.
TX: Gama de escovas para veículos comerciais (camiões, autocarros e outros) com um desenho
robusto e todos os adaptadores necessários para assegurar a máxima cobertura do mercado.
Foi preparado um novo catálogo em papel que inclui todas as gamas, facilitando a identificação
e a escolha entre as várias opções para cada aplicação.
Para identificação fácil e rápida das referências está também disponível o catálogo electrónico
do fabricante em www.trico.eu.com/pt/mercado-de-pos-venda/catalogo-de-escovas/ Este
catálogo é actualizado permanentemente e permite uma pesquisa à semelhança dos catálogos
electrónicos TecDoc e TECCAT, onde os produtos TRICO também estão presentes.

