Desde a sua fundação, o grupo Soler & Palau, tem experimentado um crescimento
constante. Isso repercutiu na expansão das instalações originais e, posteriormente, no
estabelecimento de subsidiárias em todo o mundo e na aquisição de outras empresas.
Nosso projeto global e uma política de proximidade aos mercados locais são algumas
das chaves do nosso sucesso.
Para estar perto de nossos clientes, temos fábricas, subsidiárias comerciais e
distribuidores nos cinco continentes.
• Europa: com presença direta em todos os países.
• América do Norte: com presença no México e nos Estados Unidos.
• América Latina: com presença no Brasil, no Chile e na Colômbia.
• Ásia: com subsidiárias na Malásia, China, Tailândia, Cingapura, Hong Kong, Indonésia,
Taiwan, Coréia, Índia, Filipinas, Vietnã e Emirados Árabes Unidos.
• Oceania: Com subsidiária na Austrália (Sydney).
Entendendo a pesquisa e desenvolvimento como fonte de vantagem competitiva, a S&P
desenvolveu uma linha de produtos adequada a todas as necessidades do mercado,
incluindo aplicações em edifícios industriais e residenciais, setor terciário, processos
industriais e OEMs.
Depois de mais de 60 anos, mais de 90 países em todo o mundo têm os serviços e a
atenção da S&P.

Desde su fundación, el grupo Soler & Palau, ha experimentado un crecimiento constante.
Esto ha repercutido en la expansión de sus instalaciones originales y, posteriormente,
en el establecimiento de subsidiarias en todo el mundo y en la adquisición de otras
empresas.
Nuestro proyecto global y una política de proximidad a los mercados locales son algunas
de las claves de nuestro éxito.
Para estar cerca de nuestros clientes, tenemos plantas, subsidiarias comerciales y
distribuidores en los cinco continentes.
• Europa: con presencia directa en todos los países.
• América del Norte: con presencia en México y en los EEUU.
• América Latina: con presencia en Brasil, Chile y en Colombia.
• Asia: con subsidiarias en Malasia, China, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Indonesia,
Taiwán, Corea, India, Filipinas, Vietnam y en los Emiratos Árabes Unidos.
• Oceanía: con subsidiaria en Australia (Sydney).
Entendiendo la investigación y desarrollo como fuente de ventaja competitiva, S&P ha
desarrollado una línea de productos adecuada a todas las necesidades del mercado,
incluyendo aplicaciones en edificios industriales, comerciales y residenciales, procesos
industriales y OEMs.
Después de más de 60 años, más de 90 países en todo el mundo tienen los servicios y la
atención de S&P.

Since its foundation, Soler & Palau Ventilation Group has been experiencing a constant
growth. This has impacted in the expansion of its original plant and, later, in the
establishment of subsidiaries all over the world, and in the acquisition of other companies.
Our global project and a policy of proximity to local markets are some of the keys to our
success.
To be near our customers, we have factories, commercial subsidiaries and distributors in
the five continents.
• Europe: with direct presence in all countries
• North America: with presence in México and in the USA
• Latin America: with presence in Brazil, Chile and Colombia
• Asia: with subsidiaries in Malaysia, China, Thailand, Singapore, Hong Kong, Indonesia,
Taiwan, Korea, India, Philippines, Vietnam and UAE
• Oceania: with presence in Australia (Sydney)
Understanding the Research and Development as a source of competitive advantage,
S&P has developed a product line that is suitable to all market needs, including
applications in industrial, commercial and residential buildings, industrial processes and
OEM´s.
After more than 60 years, more than 90 countries all over the world have the services and
the attention of S&P.

Gama OEM
Gama OEM / OEM Range

RLD-Q

PLENUM FAN

Vazão: 600 a 130.000 m3/h
Pressão: até 200 mmca

LMD-Q

Vazão: 700 a 250.000 m3/h
Pressão: até 300 mmca

TDA-L

Vazão: 300 a 17.000 m3/h
Pressão: até 90 mmca

Vazão: 300 a 14.000 m3/h
Pressão: até 250 mmca

TSA-SR

Vazão: 150 a 27.000 m3/h
Pressão: até 90 mmca

TDA-T2SR

2XRLD-Q

Vazão: 600 a 110.000 m3/h
Pressão: até 90 mmca

Vazão: 1200 a 260.000 m3/h
Pressão: até 200 mmca

Os ventiladores da Gama OEM

Los ventiladores de la Gama OEM

The fans of the OEM Range were

foram projetados para o mercado

fueron proyectados para el mercado

designed for the market of HVAC

de fabricantes de máquinas de

de máquinas de climatización y

equipment manufacturers.

climatização e tratamento de ar.

tratamiento de aire.

Gama Industrial
Gama Industrial / Industrial Range

RLS

RFS

Vazão: 300 a 300.000 m3/h
Pressão: até 500 mmca

RLD

Vazão: 600 a 600.000 m3/h
Pressão: até 350 mmca

Vazão: 1000 a 350.000 m3/h
Pressão: até 450 mmca

RR

Vazão: 60 a 4.400 m3/h
Pressão: até 140 mmca

ARL

Vazão: 450 a 200.000 m3/h
Pressão: até 500 mmca

AVR

Vazão: 400 a 400.000 m3/h
Pressão: até 110 mmca

GCS

Vazão: 300 a 55.000 m3/h
Pressão: até 90 mmca

RAI

Vazão: 500 a 150.000 m3/h
Pressão: até 165 mmca

RLS-G

Vazão: 2.500 a 115.000 m3/h
Pressão: até 470 mmca

VCM-ART (FERRARI)

Vazão: 360 a 216.000 m3/h
Pressão: até 2.000 mmca

Os ventiladores da Gama Industrial

Los ventiladores de la Gama

The fans of the Industrial range were

foram projetados para as mais

Industrial fueron proyectados para

designed for distinct applications

diversas aplicações e mercados,

distintas aplicaciones y mercados,

and markets such as ventilation

entre eles, os segmentos: ventilação

entre ellos, los segmentos: ventilación

and refrigeration, food industry,

e refrigeração, alimentos, químico,

y refrigeración, alimentos, químico,

chemical, siderurgical, textile,

siderúrgico, mineração, papel e

siderúrgico, minería, de papel y

mining, paper and pulp, oil and gas,

celulose, cimento, petróleo e gás,

celulosa, cemento, petróleo y gás,

agriculture and textile.

agrícola e textil.

agrícola y textil.

Gama Habitat
Gama Habitat / Habitat Range

Exaustores para banheiros
Extractores de baños
Bathroom exhausters
Série SILENT - 100

Ventiladores helicocentrífugos inline ultra silenciosos
Ventiladores helicocentrífugos inline ultra silenciosos
Mixed flow fans - extremely quiet
Série TD - SILENT

Exaustores para dutos
Extractores de conductos
Inline centrifugal fans
Série TD - MIXVENT

Ventiladores axiais de parede
Ventiladores helicoidales murales
Wall axial fans
Série COMPACT HCFB / HCGB

Praticidade e eficiência em

Practicidad y eficiencia en ventilación.

Practicality and efficiency in

ventilação. A Gama Habitat, oferece

La Gama Habitat, ofrece una vasta

ventilation. The Habitat Range,

uma grande variedade de produtos e

variedad de productos y soluciones

offers a wide variety of products

soluções para ventilação residencial

para la ventilación residencial y

and solutions for commercial and

e comercial. A baixa emissão de

comercial. La baja emisión de ruido

residential ventilation. The low

ruído é uma característica muito

es una característica mui importante

noise emission is a very important

importante em nosso produtos.

en nuestros productos.

characteristic of our products.

Factories
R+D+I Centers
Subsidiaries

EMPHASIS

Distributors

S&P BRASIL VENTILAÇÃO LTDA
Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1501
Porto Alegre / RS
Tel.: 55 51 3349.6363
CEP 91150-010
comercialBR@solerpalau.com
www.solerpalau.com.br

