
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 

  

Conmasa s'integra a IXOS

• Conmasa compta amb onze establiments i un magatzem logístic a Catalunya
• Després d'aquesta adhesió, la xarxa comercial d’IXOS assoleix ja els 18 punts de venda

Granollers, 12 de maig 2021.- IXOS reforça el seu projecte d'expansió amb l'adhesió - a partir del 
proper 15 de maig -  de Conmasa, empresa familiar i de llarga trajectòria, referent a Catalunya en la 
distribució per a l'instal·lador professional ,de productes de lampisteria i sanejament, calefacció, aire 
condicionat, electricitat i il·luminació, reg, piscines, energies renovables i eines.

D'aquesta manera, IXOS suma a la seva xarxa comercial ,onze nous centres i 13.487 m² de superfície 
de venda. Els nous punts de venda, que passaran a denominar-se IXOS Conmasa, estan situats a les 
províncies de Barcelona (7): Premià de Dalt, Pineda de Mar, Mataró, Barcelona, Badalona, Arenys de 
Mar i Vilanova i la Geltrú; Girona (3): Palafrugell, Figueres i Porqueres; i Tarragona (1): Bellvei. A més, 
l'adhesió de Conmasa permetrà afegir al projecte IXOS, un centre logístic situat a la localitat barceloni-
na de Vilassar de Dalt d'uns 4.000 mts2 de superfície de magatzematge.

Després de la integració de Conmasa, IXOS està present a Catalunya, País Basc i Navarra, on compta 
amb un total de 18 establiments, una superfície total de venda de 15.987 m² i tres magatzems logís-
tics amb una capacitat de magatzematge d’ aproximadament 11.700 m².

Conmasa, des de 1965 al servei del professional.
Conmasa va iniciar la seva activitat a la localitat barcelonina de Premià de Mar el1965, any en què 
Juli i Andreu Masiques Casanovas -socis fundadors- van decidir crear una empresa distribuïdora de 
materials sota el nom de Masiques, S. A. 

Amb el lema d’ “Aportar solucions professionals que ajudin el nostre client a ser més bon professional”, 
Conmasa compta amb un equip humà altament qualificat -format per més d'un centenar de persones- i 
una missió empresarial enfocada a la millora contínua, la qual cosa li ha permès situar-se com una de 
les empreses distribuïdores de referència per a l'instal·lador professional a Catalunya, en estar present 
des de Girona fins a Tarragona passant per Barcelona i la comarca del Maresme.

“La nostra fortalesa com a empresa -assenyalen fonts de Conmasa- s'ha centrat en estar sempre a prop 
de l'instal·lador professional, oferint un excel·lent servei al client gràcies a l'eficàcia en la gestió, al 
nostre departament tècnic i a una política de distribució que prioritza el manteniment continu d'un 
ampli estoc i una gamma de productes en constant renovació”.

“Després de 56 anys d'existència, el millor actiu que tenim són els nostres clients. Gràcies a ells, hem 
pogut dur a terme una evolució estratègica que ens ha portat de realitzar una mera prestació de 
serveis ,a comptar amb la capacitat d'oferir la màxima satisfacció al client, la qual cosa ens ha 
permès diferenciar-nos en el mercat”, apunten.



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, que es 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 seva pertinença a una central de compres com cealco –que a més és membre del grup europeu EDT–per-
met 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.

Xarxa comercial IXOS per zones geogràfiques (maig de 2021):
Punts de venda:
 - Barcelona (7)
 - Girona (3)
 - Guipúscoa (3)
 - Navarra (3)
 - Tarragona (1)
 - Àlaba (1)
Magatzems logístics:
 - Navarra (2)
 - Catalunya (1)
Superfície total de vendes: 15.987 m²
Capacitat total de magatzematge: 11.700 m²

Contacte per a ampliar informació:
Persona de contacte: Flor Crestanello/Aurora Masiques 670056459
Telèfon: +34 717 177 800
Email: marketing@ixos.pro


