A NOANTEK (SU) Lda é uma empresa do grupo NORTÉCNICA, Portuguesa, especialista em todo o tipo
de material elétrico de baixa e média tensão, telecomunicações e segurança.

A NORTÉCNICA
A operar no mercado desde 1969, a Nortécnica ocupa uma posição de destaque na distribuição de
material elétrico em Portugal. Ao longo destes anos de atividade sofreu várias alterações e
reinvenções para se adaptar à evolução do mercado e para se manter como um operador inovador
no sector onde atua.
Na sua base logística a Nortécnica dispõe de uma extensa gama de produtos, dividida em 80 famílias
de produto e com mais de 80.000 referências em stock, de entre os quais se destacam a iluminação
industrial, viária e decorativa, condutores, corte e proteção, postos de transformação, fusíveis,
quadros elétricos, caminhos de cabos, calhas técnicas, calhas rodapé, tubos e caixas de aparelhagem,
aparelhagem de manobra e domótica.
De entre os princípios orientadores da empresa destaca-se o orgulho no trabalho ético e uma cultura
de serviço ao cliente. Diariamente, a Nortécnica procura combinar aquilo que são as suas forças
tradicionais com a evolução do mercado e com o potencial de todos os seus colaboradores para
responder às necessidades dos seus clientes.
A NOANTEK (SU) Lda, está situada na Estrada Nacional de Luanda - Catete, Km 22 no condomínio
ParkGest, em Viana, onde dispõe de uma área coberta de 2.500 m2 e de uma área descoberta de
500m2, com corte de cabos e oficina de quadros elétricos.
A equipa Noantek em Angola é constituída por profissionais experientes, nas áreas residencial,
terciário e industria e está preparada para aconselhar e acompanhar todos os seus clientes, na
escolha e montagem de todos os produtos que comercializa.
O stock da Noantek tem por base os produtos comercializados pela Nortécnica, adaptados às
necessidades dos seus clientes e ao mercado Angolano.
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