
NOTA DE PREMSA EN CATALÀ - TAUSA 

IXOS reforça el seu projecte d'expansió amb l'adhesió al projecte -a partir de primers de 

gener de 2023 - de TAUSA (Tècniques d'Aigua Ulecia), empresa familiar i de llarga trajectòria 

que és referent a la Rioja en la distribució per a l'instal·lador professional de productes de 

lampisteria, calefacció, aire condicionat, gas, reg i especialment al tractament d'aigua i 

piscines.  

D'aquesta forma, IXOS suma a la seva xarxa comercial un nou centre i 2.000 m² de superfície 

de venda. El nou punt de venda, que passarà a anomenar-se IXOS Tausa, està situat a 

Logronyo, Carrer Circumdi, núm. 10 del Polígon la Portalada I, pavellons 8 i 10, una situació de 

fàcil accés i aparcament per als clients de la zona. 

Després de l'adhesió de TAUSA, IXOS està present a Catalunya, País Basc, Navarra, Castelló i la 

Rioja, on compta amb un total de 23 establiments, una superfície total de venda de 17.987 m² i 

tres magatzems logístics amb una capacitat de magatzematge de 11.700 #m². 

 

TAUSA, des de 1987 al servei del professional 

Tècniques d'Aigua Ulecia, S. a. és una Empresa que es va constituir l'any 1.987 com a Societat 

Anònima, provinent d'una empresa d'àmbit familiar dedicada a comercialització de materials i 

equips de lampisteria, calefacció, gas, climatització, etc. 

Una aposta de futur 

IXOS és un projecte impulsat per un grup d'empreses familiars amb una àmplia experiència i 

profund coneixement del sector de la distribució de materials de lampisteria, calefacció, 

climatització, energies renovables i il·luminació, que aposten pel futur i tenen com a objectiu 

convertir a IXOS en la cadena de vendes líder en el mercat espanyol. Un projecte la missió del 

qual se centra en desenvolupar i promoure les millors solucions per a l'instal·lador 

professional, acompanyant i donant suport a la millora i el desenvolupament professional del 

col·lectiu al qual es dirigeix. 

IXOS és el resultat del know-how i de les sinergies acumulades en els més de 40 anys de 

trajectòria de la central de compres cealco, de la qual, igual que les empreses que s'han anat 

integrant en el projecte, forma part.  

La xarxa de botigues pròpies de Ixos Cealco sumarà en l'actualitat 23 establiments repartits 

entre Catalunya (14), Euskadi (4), Navarra (3), La Rioja (1) i (1) a Castelló. A aquests centres cal 

sumar tres plataformes logístiques a Catalunya situades en les localitats de Granollers, Vilassar 

de Dalt i Amposta, que al costat de les botigues sumen en conjunt uns 30.000 m² de superfície. 

 

La seva pertinença a una central de compres com cealco –que a més és membre del grup 

europeu EDT–permet a IXOS obtenir múltiples avantatges per als seus clients. Entre elles 

reducció de costos, major flexibilitat, capacitat d'adaptació, control de terminis i qualitat, així 

com la distribució en exclusiva de més de 1.000 productes de la marca pròpia concept per a 

instal·lacions de lampisteria i calefacció. 

 


