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Com a água de mesa 
acquaricca é possível sim dar 
mas qualidade e comodidade 
aos seus colaboradores e 
clientes.
Temos a mais completa 
oferta de bebedores, onde 
oferecemos água acquaricca 
fresca e pura e uma 
diversidade de soluções para 
sua empresa. A acquaricca 
oferece-lhe a mais alargada e 
a melhor gama de cafés e 
infusões/chás. Café em 
cápsulas, pastilhas ou grão - 
três soluções para 
necessidades diferentes.
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A Empresa
QUEM SOMOS

Fundada em Março de 2012, a AcquaRicca, Lda. é uma empresa Angolana integralmente detida por 
acionistas quadros da empresa. A sua actividade principal, engloba á distribuição de água em 
garrafas de 5gal (18,9L), bebedouros, máquinas de café, suportes e acessórios no geral e todo um 
serviço de conveniência ajustada a necessidade da sua empresa.

Fruto a sua visão estratégica, a AcquaRicca, Lda. desenvolveu uma parceria com uma empresa de 
renome e qualidade certificada para o produção da seu produto, o que permite disponibilizar 
solução de poupança de água e na diminuição de custos para os seus clientes.z
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Parceiros
Alianças estratégicas com parceiros de renome e qualidade certificada 
permitem-nos disponibilizar um Serviço Global, que abrange uma 
grande diversidade de produtos e serviços.

A água de mesa ACQUARICCA é resultado da exigência do consumidor 
Angolano, que prefere e procura por uma água pura e fresca nas 
melhores condições.

A ACQUARICCA já é a marca de água de eleição dos Angolanos, 
produzida com amor, a ACQUARICCA é um produto ideal para sua 
empresa, famílias grandes, escritórios, comércio e locais com grande 
fluxo de pessoas para ser consumida Em todos os momentos!

A sua missão não é apenas exceder as expectativas dos clientes com 
um produto e serviços de alta qualidade, como também, valorizar seus 
clientes como parceiros de negócios. Com isto, é possível apresentar 
propostas ajustáveis às necessidades de cada cliente. Pretendemos 
estabelecer uma relação de confiança com os nossos clientes através 
da qualidade do serviço prestado e assim fidelizar e crescer de forma 
sustentada.

MARCA E PRODUTOS MISSÃO E VISÃO
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A AcquaRicca orgulha-se de possuir uma frota de distribuição, manutenção e assistência técnica, moderna e eficiente, composta por uma equipa de 
profissionais, habilitada para lhe prestar um serviço total e Integrado, adaptado às necessidades específicas de cada cliente, tanto nas empresas como 

em sua casa e em todo o território nacional. Por isso prestamos-lhe um serviço conveniente de:

Principais Serviços

O NOSSO COMPROMISSO
Para a Acquaricca, quer sejam "Soluções Isoladas", quer sejam "Soluções de Serviço Integrado", propomos soluções 

apoiadas na Eficiência no Serviço, Segurança no Consumo, Satisfação do Consumidor.

SERVIÇO CONVENIENTE DE 
ENTREGA SEMANAL 

PORTA-A-PORTA E EMPRESAS E 
RESIDÊNCIAS

MÁQUINAS DE CAFÉ E 
SUPLEMENTOS

COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML, 
SUPORTES E ACESSÓRIOS EM 

GERAL

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
GARANTIDA

VENDA E ALUGUER DE 
BEBEDOUROS
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Com a água de mesa ACQUARICCA é possível sim dar mas qualidade e comodidade aos seus colaboradores e clientes.
Temos a mais completa oferta de bebedores, onde oferecemos água ACQUARICCA fresca e pura e uma diversidade de soluções para sua empresa.

A ACQUARICCA oferece-lhe a mais alargada e a melhor gama de cafés e infusões/chás. Café em cápsulas, pastilhas ou grão - três soluções para 
necessidades diferentes.
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GARRAFÕES DE ÁGUA
Serviço conveniente de entrega semanal porta-a-porta a empresas e 

residências

BEBEDOUROS
Venda e aluguer de Bebedouros

CAFÉ
Maquinas de café e suplementos

COPOS DE BEBIDAS
Copos descartáveis de 200 ml, suportes e acessórios em geral 

A nossa oferta
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Distribuição

Entregas
Segunda a Sexta, das 8h00 às 17h00 na sua empresa e em
sua casa.

Sistema de Pagamentos
Para sua comodidade e para satisfazer as diferentes 
necessidades dos nossos clientes, temos à sua disposição 
as seguintes Modalidades de Pagamento:

 Débito Directo
 Multicaixa
 Transferência bancária
 Cheque visado.
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 Morada da Empresa, 987
Bairro - Município
Luanda - Angola

 Tel (+244) 222 404 000
Tlm (+244) 914 020 000
E-mail info@acquaricca.com
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