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28 anos 

a serviço 

da 
segurança. 

ALGUNS CLIENTES REFERENCIAIS 

Condomínio Ed. Union 

Balneário Camboriú 

Adequação sistema de, iluminação de emergência , sistema de para raio, 

sistema de saída de emergência com escadas protegidas  , etc. Habite-se 

Condomínio Unidas 

Balneário Camboriú 

Adequação sistema de iluminação de emergência, de para raio, de saída de 

emergência, escadas protegidas e porta corta fogo. Habite-se 

Residencial Pereira Execução Rede de preventiva a base de Hidrante, alarme de incêndio, 

iluminação de emergência, extintores e reserva de incêndio. Habite-se 

Ed. Salvador Dali Aprovação de projeto de adequação e execução. Escada de incêndio, sistema de 

hidrantes, extintores e mangueiras, alarme e detecção de incêndio. Habite-se. 

Ed. Lago de Magiori  Aprovação de projeto de adequação junto ao Corpo de Bombeiros e execução 

da adequação dos sistemas e Habite-se. 

Ed. José Morelli Execução da adequação dos sistemas e  Habite-se 

Ed. Karine Aprovação de projeto e execução da adequação e Habite-se 

Ed. Plaza Center - 

HSBC 

Liberação de habite-se junto ao Corpo de Bombeiros, adequação escada de 

incêndio, extintores e mangueiras, alarme e detecção de incêndio. 

Ed. Acácias Habite-se, adequação escada de incêndio, extintores e mangueiras, alarme e 

detecção de incêndio. 

Ed. Nilda Matilde Projeto de adequação junto ao Corpo de Bombeiros e execução da adequação 

dos sistemas e Habite-se. 

Ed. Ilha de Itacuruça Adequação escada de incêndio, manutenção portas, substituição tampas de 

hidrantes em vidro, extintores, mangueiras, alarme de incêndio. . 

Ed. Maria Celeste Aprovação de projeto de adequação junto ao Corpo de Bombeiros e execução 

da adequação escada de incêndio, extintores e mangueiras, alarme e detecção 

de incêndio. Habite-se. 

Ed. Central Park Aprovação de projeto de adequação junto ao Corpo de Bombeiros e execução 

do sistema preventivo de incêndio e Habite-se 

Ed. Moelmann Execução dos sistemas preventivos de incêndio e Habite-se 

Ed. Albany Execução dos sistemas preventivos de incêndio e Habite-se 

Ed. Riviera Execução dos sistemas preventivos de incêndio e Habite-se e portas 

Ed. Gemini Aprovação de projeto de adequação junto ao Corpo de Bombeiros e execução 

do sistema preventivo de incêndio e Habite-se em execução. 

Ed.Chirlei Montenho Aprovação de projeto de adequação junto ao Corpo de Bombeiros e execução 

do sistema preventivo de incêndio e Habite-se. 

Ed. Dona Zila Adequação e execução do sistema preventivo de incêndio e Habite-se. 

Ed.Vitória Regia Adequação e execução do sistema preventivo de incêndio e Habite-se. 

Ed. Ponte Vedra. Instalação e execução do sistema preventivo de incêndio e Habite-se. 

Cond.Torre atlântico Instalação de sistema de alarme de incêndio. 

Cond. Nina Shurmann Projeto e execução do sistema preventivo de incêndio com Habite-se. 

Ed. Pescador Adequação e execução do sistema preventivo de incêndio e Habite-se. 

Ed. Riviera Adequação e execução do sistema preventivo de incêndio e Habite-se. 

Ed. Internacional Projeto de adequação junto ao Corpo de Bombeiros. 

Ed. San Remo Adequação e execução do sistema preventivo de incêndio e portas. 

Ed Valparaiso Adequação e execução do sistema preventivo de incêndio e Habite-se. 

Ed Cidade Montreal Adequação e execução do sistema preventivo de incêndio e Habite-se. 

Ed Dom Fernando Projeto e execução rede de preventiva, hidrantes, alarme de incêndio, 

iluminação de emergência e sistema de para raio e Habite-se. 

Ed Fabimar Execução rede de preventiva, hidrantes, alarme de incêndio, iluminação de 
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emergência e sistema de para raio e Habite-se. 

Ed Itamaraca Execução rede de preventiva,  alarme de incêndio, iluminação de emergência e 

sistema de para raio e Habite-se. 

Ed Santa Fé III Execução rede de preventiva,  alarme de incêndio, iluminação de emergência e 

sistema de para raio e Habite-se. 

Ed Resid Carlos Pacce Execução rede de preventiva, hidrantes, alarme de incêndio, iluminação de 

emergência e sistema de para raio e Habite-se. 

Cond Ilha do Campeche Projeto e Execução rede de preventiva, hidrantes, alarme de incêndio, 

iluminação de emergência e sistema de para raio e Habite-se. 

Cond Bariloche  Execução rede de preventiva, hidrantes, alarme de incêndio, iluminação de 

emergência e Habite-se. 

 Ed Alboos Execução alarme de incêndio, iluminação de emergência e Habite-se. 

 Ed Delta Execução alarme de incêndio, iluminação de emergência. 

 Que não mudaram os síndicos 

 Ed Martim Fierro 

Sra. Catia  99978069 

Execução projeto preventivo e Habite-se. 

Ed Liberty 

Sr. Flavio 99535011 

Execução rede de preventiva, hidrantes, alarme de incêndio, iluminação de 

emergência e sistema de para raio e Habite-se. 

Residencial Larissa 

Sra. Larissa 33660018 

Adequação e execução do sistema preventivo de incêndio e Habite-se 

Ed. Moelmann 

Sr.Anito 

99772538/33661877 

Execução dos sistemas preventivos de incêndio e Habite-se 

Residencial Renoir 

Sr. Eloi 33615001 

Projeto e execução rede de preventiva, hidrantes, alarme de incêndio, 

iluminação de emergência e sistema de para raio e Habite-se. 

 Cond Alameda 1000 

Sra.Aglaé 33678983 

Execução rede de preventiva, hidrantes, alarme de incêndio, iluminação de 

emergência e sistema de para raio e Habite-se. 

 Cond Aconcágua 

Sr. Carlos 91926365 

Execução rede de preventiva, hidrantes, alarme de incêndio, iluminação de 

emergência, sistema de para raio e Habite-se. 

Ed. Constante 

Sr. Erico 33673932 

Projeto e execução rede de preventiva, hidrantes, alarme de incêndio, 

iluminação de emergência e Habite-se. 

Ed. Panamericano 

Sra. Maria Luiza 

47 33512442 

Projeto execução rede de preventiva, hidrantes, alarme de incêndio, iluminação 

de emergência e Habite-se. 

Ed. San Remo em BC 

Jair 9735 7337 zelador 

Execução rede de preventiva, hidrantes com bomba, alarme de incêndio sem fio 

e sistema de para raio. 

Hotel Geriátrico em BC 

Carol  3363 2347 

 

Execução de projeto, rede de preventiva, hidrantes com bomba, alarme de 

incêndio endereçável, sistema de iluminação, extintores e sistema de para raio. 

Habite-se 

Edifício Scheidemantel 

Sra. Ligia. 9987 7408 

Execução de alteração de projeto, rede de preventiva, adequação do sistema 

alarme de incêndio, renovação do sistema de iluminação, extintores e sistema 

de para raio. Habite-se 

Edifício Notre Dame 

Sra. Suzana. 9924 4873 

Execução de alteração de projeto, rede de preventiva, adequação do sistema 

alarme de incêndio, sistema de iluminação, extintores. Habite-se 
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