
QUALIDADE, INOVAÇÃO E PROFISSIONALISMO

A Insular Regas é uma empresa dedicada à pesquisa e inovação
servindo e apoiando a agricultura.

Os equipamentos de controlo de irrigação, fertilizantes (máquinas fertirrega), 
controle de pH e Ce, climatização e proteção vegetal, assim como o software 
e hardware de nossas máquinas e equipamentos são inteiramente projetados, 
desenvolvidos, equipados e produzidos por nós.

Contamos com uma equipe dedicada à inovação e pesquisa em automação 
para facilitar e atender as necessidades dos agricultores, criando ferramentas 
cada vez mais intuitivas e aptas a complementar novas técnicas de produção.

A Insular Regas dispõe de um vasto e diversificado leque de serviços à medida 
de cada sector e cada tipo de sistemas de rega, tanto no sector agrícola como 
paisagístico, possuindo uma vasta gama de produtos de qualidade 
incontestável e distribuindo / representa várias marcas de prestígio a nível 
mundial.
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A Insular Regas é uma empresa focada na busca constante pelo aprimoramento 
de seus equipamentos (investindo na inovação e na qualificação de seu corpo 
técnico) e que privilegia a proximidade com todos os clientes que buscam fazer a 
diferença prestando um serviço pós-venda diferenciado e de qualidade , prontidão 
e profissionalismo.

A Insular Regas nasceu para fazer a diferença, para estar constantemente na 
vanguarda do desenvolvimento tecnológico, para procurar fornecer um produto 
de qualidade, inovador mas sempre respeitando o compromisso ambiental que 
faz parte da sua matriz e procurando soluções que visem o ambiente mas também 
a sustentabilidade econômica de cada projeto em que somos parceiros.

A Insular Regas tem sido sinônimo de rigor e profissionalismo, desenvolvimento e 
inovação buscando oferecer qualidade e presteza no atendimento pós-venda e 
contribuindo para a preservação do meio ambiente.
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