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30 anos 

a serviço 

da 
segurança. 

ALGUNS CLIENTES REFERENCIAIS DE PROJETOS 

Ed. Salvador Dali Aprovação de projeto de adequação e execução. Bombeiros e execução da 

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

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

dos sistemas e Habite-se. 

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. 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. 

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

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

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. 

Ed Martim Fierro Execução projeto preventivo e Habite-se. 

Residencial Renoir 

 

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

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

Ed. Constante 

 

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

iluminação de emergência e Habite-se. 

Ed. Panamericano 

 

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

de emergência e Habite-se. 

Hotel Geriátrico em BC 

 

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 

 

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 

 

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

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

Hotel Sibara 

 

Execução de alteração de projeto e execução do sistema preventivo de incêndio 

e Habite-se 

Rede Candeias Execução de alteração de projeto e execução do sistema preventivo de incêndio 

e Habite-se 

Hotel Pires - Novo hotel 

de Itajaí 

Execução de alteração de projeto e Habite-se. 

Hotel Imperador de 

Piçarras 

Execução de alteração de projeto. 
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30 anos 

a serviço 

da 
segurança. 

Avplas  Execução de alteração de projeto e execução do sistema preventivo de incêndio 

e Habite-se 

Edifício Siri Execução de alteração de projeto. 

Edifício Fausto Feijó Execução de alteração de projeto. 

Edifício Grécia Execução de alteração de projeto. 

Edifício Uranus Execução de alteração de projeto e execução dos sistemas. 

Detroit Execução de alteração de projeto e execução dos sistemas. 

Navefrigo Execução de alteração de projeto. 

Epagri Itajaí Execução de alteração de projeto. 
 

 

 

 


