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A Boflex - Componentes Elétricos é uma empresa 
jovem e dinâmica que atua na área elétrica, através da 
representação de marcas líderes mundiais e produtos 
de excelência.
Atuamos diariamente na área da ligação de cabos 
e conectividade elétrica. Disponibilizamos de um 
vasto portefólio de soluções, sustentado em recursos 
experientes e altamente qualificados.
O compromisso e a confiança representam os valores 
que asseguram o ponto de partida e de chegada da 
atividade da nossa empresa.

A Empresa



Fornecimento de caminhos de 
cabos, garantindo um serviço de 
excelência através de parcerias 
sólidas com os nossos clientes e 
fornecedores.

Atuação na área dos cabos e 
conectividade elétrica através da 
representação de um portefólio 
de produtos e marcas líderes 
mundiais.

A integridade, compromisso, 
confiança e inovação definem o 
caracter da Boflex e distinguem-
-nos dos nossos maiores 
concorrentes.

A Missão A Visão Os Valores



2018 | FEVEREIRO 
Criação da Boflex.
Empresa instala-se no 
Grande Porto

2019 | NOVEMBRO 
Realização da primeira 
feira - Concreta/Elétrica 
2019 - na Exponor

2020 | MARÇO 
Mudança e 
ampliação das 
instalações

2021 | MAIO 
Adoção de novas 
estratégias comerciais

2022 | OUTUBRO 
Realização da segunda 
feira - Concreta/Elétrica 
2022 - na Exponor

A História
Os marcos temporais que definem 
a nossa empresa.



Caminhos de Cabos Tubos Fixação Geradores



Caminhos de Cabos
• Chapa Perfurada
• Chapa Lisa
• Varão
• Escada
• Calha Articulada

Produtos

Fixação
• Suportes
• Perfil
• Varão Roscado
• Grampos de Fixação
• Porcas
• Parafusos

Tubos
• Poliamida
• Polipropileno
• Metálicos
• Plásticos
• Inox
• Aço Galvanizado

Grupos Geradores
• Industriais
• Insonorizados
• Abertos
• Portáteis
• Gasolina/Diesel/GPL

Fornecedores Oficiais



Pode facilmente consultar os nossos catálogos de produtos através de 
www.boflex.pt ou www.issuu.com/boflexpt
Para qualquer questão técnica ou esclarecimento, entre em contacto 
connosco através de comercial@boflex.pt

Catálogos Boflex

http://www.boflex.pt
http://www.issuu.com/boflexpt
mailto:comercial%40boflex.pt?subject=%5BAssunto%5D


Rua D. João de França, Nº4
Armazém B, 4420-110 
Gondomar, Porto

Comercial Sul, Ilhas, PALOPs: (+ 351) 911 703 615 *

Comercial Norte: (+351) 937 453 239 *

comercial@boflex.pt

LinkedIn: boflex2018

www.boflex.pt
Facebook: /boflex.pt

* Custo chamada rede móvel nacional
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