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Converses

Suministradora
Una empresa històrica que 
vetlla per la innovació

El Michael Gerber deia 
que “un emprenedor 
veu oportunitats allà on 

els altres només veuen proble-
mes”. El Joan Bautista Dome-
del Chaler va arribar a Sabadell 
després de la seva experiència 
a una gran empresa de Barce-
lona que es dedicava a la metal-
lúrgia. I va posar en marxa 
una sucursal de material per 
la construcció amb seu a Ter-
rassa - Ceràmiques Segués 
Donadeu, S.A.

 El 1950 neix la Suministra-
dora com una petita botiga de 
70m2. Els primers anys de vida 
del projecte es van dedicar, bà-
sicament, a la venda de metalls 
no fèrrics en forma de perfi ls 
estàndard en materials de llau-
tó, coure i zinc, entre d’altres. 
El seu client principal eren els 
instal·ladors i, des d’aleshores, 
el creixement ha estat constant 

clients són les claus per arribar 
fi ns on som avui, però pel camí 
s’han quedat projectes que no 
han resistit la competència o 
els diversos contexts econò-
mics. Avui, després de més de 
70 anys d’història, som cons-
cients que les nostres fi tes han 
anat molt lligades al progrés 
tècnic del sector. En aquests 
anys d’història la major part de 
les innovacions han tingut a 
veure amb aspectes com auto-
matismes, domòtica, vehicles 
elèctrics, energia solar i cable-
jat elèctric.

Així, quins són els productes 
més destacats del vostre ca-
tàleg?
A la Suministradora posem a 
disposició dels nostres clients 
automatismes, climatització i 
enllumenat. L’evolució tecno-
lògica és molt gran en el nos-

tre sector i, per això, és possible 
que any rere any apareguin pro-
ductes revolucionaris.
El dia d’avui podem dir que 
la nostra estratègia va dirigi-
da a oferir productes estreta-
ment relacionats amb l’estal-
vi energètic per a l’usuari fi nal. I 
així ens obliga a fer-ho, també, 
el context: hem vist com, en els 
últims mesos, el preu de l’ener-
gia ha començat a ser desorbi-
tat i a ocupar els titulars a tots 
els mitjans de comunicació.
Tot i que tenim molt present 
el client fi nal i cada cop oferim 
més productes per a ells, a la Su-
ministradora no perdem de vis-
ta l’instal·lador, que sempre ha 
estat client nostre i que ha cres-
cut amb nosaltres.

Quines són les principals ne-
cessitats de les persones?
Donat el context, la major part 
dels nostres clients cerquen so-
lucions que els permetin estal-
viar energia. A més, són cada 
cop més les persones que cer-
quen llars domòtiques que els 
facin la vida molt més còmoda.

Quines són les propostes de 
la Suministradora?
Tenint en compte quines són 
les demandes de les perso-
nes, hem apostat per sistemes 
de climatització, connectivi-
tat a internet i una millora de 
les instal·lacions elèctriques. 
Tot això ha estat possible grà-
cies a la nostra oferta de pro-
ductes LED; les solucions do-
mòtiques; i l’aerotèrmia, que ha 
revolucionat la manera de cli-
matitzar una llar.

D’altra banda, cal destacar 
també que som coneguts per 
atendre al client oferint un as-
sessorament molt personalit-
zat. Així, tenint en compte les 
característiques específi ques 
de cada persona i de cada famí-
lia, els nostres professionals fan 
les propostes que entenen com 
a més satisfactòries per cobrir 
aquestes necessitats. I tot co-
mença, per exemple, recoma-
nant a les persones que es de-
cantin per electrodomèstics 
amb una qualifi cació A++++ so-
bre el consum.

P U B L I R E P O R T A T G E

i centrat en les necessitats de les 
persones.

Des dels vostres inicis treba-
lleu amb un objectiu i una fi lo-
sofi a molt clara.
Vam néixer per donar servei als 
professionals amb productes 
de qualitat i aportant la quan-
titat més gran possible de no-
vetats revolucionàries. El nos-
tre objectiu inicial era omplir 
el buit que hi havia al mercat de 
Sabadell oferint els productes 
dels quals hi havia demanda, fo-
namentalment dedicats a instal-
ladors que treballaven el zinc i a 
tallers que mecanitzaven el llau-
tó i el bronze.

En tots aquests anys heu asso-
lit diverses fi tes. Quines han 
estat les més importants?
L’esforç i el compromís amb 
el projecte i amb els nostres 
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