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O parceiro para o teu negócio. 

O mundo confia em ti. E tu podes confiar em nós.

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim

Telefone: +49 6348 60-00
Fax: +49 6348 60-4000

O serviço para profissionais ProfiService está disponível em todas as lojas HORNBACH.  
Os dados de contacto de todas as equipas ProfiTeams dos vários locais estão disponíveis em 
hornbach.de/profiservice-kontakt.



Todas as informações na loja e em hornbach-profi.dePara profissionais como tu. O serviço para profissionais ProfiService HORNBACH.

Mais para  Mais para  
profissionais. profissionais. 
Mais para si.Mais para si.
Na loja física ou na nossa 
loja virtual: são cada 
vez mais os artesãos e 
operários das mais variadas 

indústrias que compram os seus materiais de trabalho 
na HORNBACH. De entre os nossos clientes mais fiéis 
fazem parte empresas generalistas de serviços de 
renovação e manutenção, mas também instituições 
públicas, hotéis, associações, explorações agrícolas  
e comerciantes.

Uma ampla seleção e prateleiras recheadas de 
produtos, marcas de excelência aos preços sempre mais 
baixos e consultores individualizados no nosso balcão 
de serviços profissionais: para que o possamos auxiliar 
da melhor maneira nos seus projetos profissionais, 
temos vindo a desenvolver a nossa gama de produtos  
e serviços. 

Nesta brochura, fazemos-Ihe um resumo das vantagens 
para profissionais em ser cliente da HORNBACH. 

Gostaria de saber mais? O gestor de clientes 
profissionais na sua loja HORNBACH terá todo o gosto 
em atender-lo. Basta telefonar ou fazer-nos uma visita 
ao balcão de serviços profissionais ProfiTheke.

Cordialmente, 
Jochen Braun 
Membro da Direção da Alemanha
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Todas as informações na loja e em hornbach-profi.de

Encontras o teu gestor no balcão de serviços profissionais  
ProfiTheke que existe nas lojas.

Durante o horário de abertura, os gestores de clientes profissionais  
estão acessíveis por telefone, através de uma extensão direta.

Podes também enviar os teus pedidos por e-mail diretamente  
ao teu gestor de clientes profissionais.

Para mensagens mais rápidas, podes contactar o teu gestor  
rapidamente por WhatsApp.

"Ainda há pouco fiz uma encomenda por WhatsApp ao meu gestor de clientes profissionais  "Ainda há pouco fiz uma encomenda por WhatsApp ao meu gestor de clientes profissionais  
e já a fui levantar. Acho isto espetacular.“, e já a fui levantar. Acho isto espetacular.“, disse um cliente da loja de Darmstadt.

Para profissionais como tu. O serviço para profissionais ProfiService HORNBACH.

Nós e muitos outros gestores 
de clientes profissionais 
estão ao teu dispor por  

toda a Alemanha.

Tu tratas dos teus clientes. 
Nós tratamos de ti.

Consultores individuais para clientes comerciais em todas as lojas HORNBACH.
O teu gestor para clientes profissionais está ao teu dispor para  

o esclarecimento de dúvidas ou resolução de problemas.
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A compra de grandes quantidades é mais  
vantajosa com descontos por quantidade.
Na compra de grandes quantidades, beneficiarás de um desconto por unidade. 

Disponível de imediato em loja.

Os preços sempre mais baixos na HORNBACH: 

Tudo barato.
Válido para toda a gama de produtos – na loja física ou online.

Sempre barato.
365 dias por ano.

Garantidamente barato.
Se encontrares um artigo idêntico a um preço mais baixo numa loja da concor-
rência, igualaremos o preço mais baixo igualá-lo. Na loja, tens ainda 10 % de 
desconto extra nos artigos disponíveis. Oferta não válida durante os saldos.

Até mesmo após a compra.
Se o preço do artigo adquirido baixar na HORNBACH até 30 dias depois da tua 
compra, creditar-te-emos a diferença. Para teres direito, basta criares uma 

conta de cliente, registares a compra através do talão eletrónico e, em caso de 
descida de preços, receberás automaticamente o valor creditado na tua conta 
que poderás utilizar na próxima compra. Oferta não válida durante os saldos.

Saber mais em hornbach.de/dauertiefpreise

Nos artigos assinalados com este 
símbolo, o preço da embalagem 
volumosa é mais vantajoso 
comparativamente ao preço unitário.

Todas as informações na loja e em hornbach-profi.de 7



8 Todas as informações na loja e em hornbach-profi.de

Pagar com o ProfiCard da HORNBACH. Pagar com o ProfiCard da HORNBACH. 

Pagar uma vez por mês
Paga os teus materiais até 5 semanas depois com o ProfiCard. Todos os meses, enviamos-te o balanço  
das tuas compras.

Os teus colaboradores já não precisam de pagar com dinheiro
Autoriza os teus colaboradores a irem às compras com cartões adicionais com limites individuais.

Uma fatura por compra
Por cada compra realizada, recebes uma fatura completa reconhecida pelas Finanças.   

Caixa para profissionais ProfiKasse
Paga mais depressa na caixa para profissionais e poupa tempo.

Resumo das compras
O teu gestor de clientes profissionais pode disponibilizar-te um resumo detalhado e por artigo de todas  
as tuas compras, por qualquer período.

Garantia de devolução alargada
Podes devolver artigos por utilizar da nossa gama padrão sem quaisquer custos no prazo de 12 semanas. 
Fabricos especiais estão excluídos desta garantia.

Desconto no preço de aluguer de ferramentas e equipamentos
Aluga ferramentas e equipamentos na BOELS com 10% de desconto e sem caução*.

Para profissionais como tu. O serviço para profissionais ProfiService HORNBACH.

Primeiro, obténs aquilo de que precisas.  
O pagamento pode ficar para depois.
O ProfiCard permite pagamentos sem dinheiro e até 5 semanas depois.

*Os equipamentos dentro da gama de preços superior, como p. ex. escavadoras com mais de 2,5 t, estão excluídos desta oferta.

O que é o ProfiCard?
Com o cartão para profissionais ProfiCard gratuito, 
tens à tua disposição um limite fixo mensal para 
fazeres compras. Dentro desse montante, podes 
fazer compras este mês e pagar no próximo.  
Os teus colaboradores também podem fazer 
compras dentro de um limite definido por ti.
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Newton tinha as teorias.
Tu garantes  

que funcionam na prática.

//   Tomadas para interruptores  
e caixas de derivação

// Fusíveis e caixas de distribuição

// Fixações e ligações para cabos

Instalação elétrica.Instalação elétrica.

// Gamas de interruptores

Outras linhas de produtos elétricos em loja e online. 1110



// Ferramentas de construção a seco// Instalação de tetos e perfis

// Isolamento// Placas de gesso e fibra de gesso

Construção a secoConstrução a seco..

Há quem pague para ir ao CrossFit.
Tu metes as mãos à obra.

Outras linhas de produtos para construção a seco em loja e online. 1312



A razão para que, no dicionário,  
"concluído" venha antes de  

"fim de expediente".

Instalação sanitária.Instalação sanitária.

// Cerâmicas e torneiras

//  Autoclismos e elementos para  
montar na parede

// Aquecimentos e acessórios

// Material e ferramentas de instalação

Outras linhas de produtos sanitários em loja e online. 1514



// Ferramentas e pulverizadores

// Massas de aparelhar e vedantes

// Colar e tapar

// Tintas, vernizes e papéis de parede

Trabalhos de pintura.Trabalhos de pintura.

Termina o trabalho  
que te foi incumbido.

E para o qual tens vocação.

Outras linhas de produtos para pintura em loja e online. 1716



Fim à vista para as ervas daninhas.
Tudo graças a ti.

// Materiais para construção de jardins

//  Sebes de arbustos, plantas para  
cobertura de solo, tapumes com plantas// Cercas e vedações

//  Máquinas e equipamentos para  
jardinagem e silvicultura

Jardinagem e agricultura.Jardinagem e agricultura.

Outras linhas de produtos para jardinagem em loja e online. 1918



Todo o prédio precisa de ti.  
Nós estaremos cá, quando for a tua 
vez de precisares de alguma coisa.

// Máquinas e ferramentas// Equipamento de oficinas

// Smart Home, aquecimento e iluminação// Vestuário de trabalho

Gestão de casas e edifíciosGestão de casas e edifícios..

Outras linhas de produtos para manutenção de edifícios em loja e online. 2120



És gerente de hotel, dono de um bar  
e chef de cozinha: tudo num só.
Resumindo: és um profissional.

// Mosaicos e ladrilhos para gastronomia

// Equipamentos para gastronomia

// Floreiras XXL e divisórias

//  Produtos e equipamentosequipamentos  
de higiene para gastronomia

Gastronomia e hotelariaGastronomia e hotelaria..

Outras linhas de produtos para os setores da hotelaria e gastronomia em loja e online. 2322



Preocupas-te com o nosso futuro.
Nós preocupamo-nos contigo.

// Proteção solar// Trabalhos manuais

//  Equipamentos lúdicos segundo  
a norma EN 1176

// Areia, terra e casca de pinheiro

// Cercas e vedações

//  Proteção contra quedas segundo  
a norma EN 1176

Creches e jardins de infânciaCreches e jardins de infância..

Outras linhas de produtos em loja e online. 2524



Somos o teu armazém.  
Para que não venhas a precisar de um.

Prateleiras completas. Grandes quantidades disponíveis na hora.  
É só entrar, carregar, pagar e sair.

Serviço de aluguer BOELS
Com o ProfiCard, desconto de 10%  
no aluguer de equipamentos. 
Mais de 2500 máquinas, ferramentas  
e aparelhos especiais para alugar.  
Também pode ser reservado online.

Serviço de mistura de tintas
Tintas, esmaltes, vernizes e reboco –  
em qualquer tonalidade e sempre 
possível de misturar.

Empréstimo de amostras
Catálogos de cores e amostras  
de papéis de parede, revestimentos 
para soalhos e ladrilhos para poderes 
aconselhar melhor os teus clientes.

Aluguer de reboques e veículos  
de transporte
Agora também já é possível  
reservar online.

Serviço de entregas
Entregamos diretamente na tua obra. 
Entrega por grua mediante pedido na loja.

Corte de madeira 
Trabalho profissional e ao milímetro.  
Já podes encomendar online  
e levantar na loja.

Serviço de gás
Disponibilizamos vários tipos de gases: 
propano, acetileno, árgon, dióxido de 
carbono, oxigénio, gás inerte, gás para 
empilhadoras, gás para balões.

Mais serviços para ti.Mais serviços para ti.

Para profissionais como tu. O serviço para profissionais ProfiService HORNBACH. Todas as informações na loja e em hornbach.de/services 2726



// Escadas

// Capas protetoras

// Bancadas de trabalho

// Espelhos // Molduras e passe-partouts

// Proteção solar // Marquises

// Portas interiores e caixilhos// Cabinas de duche// Cortes de chapas e chapas de canto

// Proteção contra insetos

// Janelas

Produtos à medida. Produtos à medida. 
Configuração possível também online.Configuração possível também online.
Adapta os produtos à medida.  
Na loja física, na loja virtual ou na HORNBACH App.

Para profissionais como tu. O serviço para profissionais ProfiService HORNBACH.

Sistema de planeamento  Sistema de planeamento  
de exteriores.de exteriores.
• Combina as cores das paredes,  

dos rodapés e das janelas.

• Compara vários modelos de portas.

Sistema de planeamento de interiores.Sistema de planeamento de interiores.
 Visualiza o espaço dos teus clientes em 3D

• Seleciona a partir de uma grande variedade de pavimentos, papéis de 
paredes, cores de tintas para parede e portas interiores da nossa gama.

• Posiciona os móveis no local desejado pelos clientes.

Todas as informações na loja e em hornbach.de/services 2928



Vantagens de ter uma conta de cliente
• Transportar a mercadoria em segurança 

Se um artigo sofrer danos durante o 
transporte para o local de instalação na 
viatura do cliente ou num veículo alugado, 
substituímos o artigo danificado.

• Controlo total sobre todas as compras 
Podes visualizar as tuas encomendas em 
qualquer altura. É possível guardar vários 
endereços de entrega.

Para profissionais como tu. O serviço para profissionais ProfiService HORNBACH.

Todos os heróis precisam de um parceiro  
em quem possam confiar.

Talão eletrónico
Basta digitalizar os talões de 
compra após a compra. Dessa 
forma, estarás sempre a par e 
beneficiarás de reduções de pre-
ço até 30 dias após a compra.

Disponibilidade
As quantidades em stock e a 
disponibilidade em loja, assim como 
os nossos descontos por quantidade, 
são exibidos com o produto.

Identificação de imagens
Fotografar os artigos, enviá-
los para a HORNBACH App e 
visualizá-los na loja online.

Tão fácil!

Leitor de códigos de barras
Na obra, com o cliente ou na 
prateleira: ler códigos de barras 
e ter acesso imediato aos 
detalhes do artigo.

HORNBACH App.HORNBACH App.

Encomendar e receber em casa
• Várias modalidades de pagamento disponíveis

• Encomendar online e pagar na loja

• Pedir a entrega dos artigos na morada indicada

• Portes gratuitos a partir de uma encomenda 
superior a 50 €

Reserva online e levanta na loja
•  Reserva online com comodidade e a 

qualquer hora do dia ou da noite.

•  Levanta a mercadoria poucas horas  
depois da reserva – ou mais tarde,  
no dia e à hora que desejares.

•  Todos os artigos reservados estão prontos 
para levantamento na secção de saída 
de mercadorias ou junto do serviço de 
gestores de clientes profissionais.

Regista-te na loja e em hornbach-profi.de

Digitaliza o código 
e instala agora a 
HORNBACH App! 

Vem beber café connosco 
no balcão de serviços 

profissionais ProfiTheke
ou

marca uma reunião com 
um gestor de clientes 
profissionais nas tuas 
instalações ou na loja.

Visitar a HORNBACH e tornar-
se cliente profissional agora.

Loja online.Loja online.

Mais em hornbach.de/app
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O parceiro para o teu negócio. 

O mundo confia em ti. E tu podes confiar em nós.

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim

Telefone: +49 6348 60-00
Fax: +49 6348 60-4000

O serviço para profissionais ProfiService está disponível em todas as lojas HORNBACH.  
Os dados de contacto de todas as equipas ProfiTeams dos vários locais estão disponíveis em 
hornbach.de/profiservice-kontakt.


