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SIMBRATEC
Há mais de 20 anos elevando o Brasil
A Simbratec possui acima de tudo
compromisso com os resultados. Pró

A construção de uma história

ativa na busca por soluções e sempre
focada no cliente, com quem mantêm
uma relação de confiança e respeito.

VALORES

Criada para atender a crescente demanda de Mão de Obra
especializada em estruturas tubulares, a Simbratec tem
executado seus serviços com maestria e dedicação desde 1987.

Adquiriu experiência ao longo dos anos em Obras de infraestrutura, montagens para manutenção industrial, eventos de
pequeno e grande porte, nacionais e internacionais como o
Tornar-se referência em locação

Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1.

de equipamentos e mão de obra
especializada sempre com foco em
nossos clientes:
• Buscando sempre a qualidade
dos serviços;
• Aprimoramento técnico constante;
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A Simbratec oferece
versatilidade e segurança

[

• Integração e respeito de todos os
envolvidos.

Facilitando a vida dos clientes fornecendo produtos devidamente

VISÃO

qualificados e certificados.

ANDAIME MULTIDIRECIONAL
SIMBRANET

O Andaime multidirecional
tem maior durabilidade e
resistência porque é produzido
em aço e galvanizado a quente,
apropriado para os mais

ANDAIME

diversos tipos de serviços.
Um equipamento versátil e

ANDAIME FACHADEIRO SIMBRANET

flexível, pronto para solucionar
todas as necessidades de

O Andaime FACHADEIRO também é produzido em aço e

acesso. Este Equipamento

galvanizado a quente. Um equipamento versátil e flexível,

também pode ser utilizado como

proporciona rapidez na montagem e desmontagem, reduzindo

escoramento de lajes e vigas.

o custo da mão-de-obra.
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Andaime multidirecional e fachadeiro:
Durabilidade e Resistência x Flexibilidade e Economia de Custo
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ESCORAMENTO
ESCORAMENTO METÁLICO SIMBRA
O Escoramento Metálico SIMBRA é composto por torres metálicas, sapatas fixas ou ajustáveis,
forcados ajustáveis, vigas e barrotes metálicos ou de Madeira.
Utilizado em vigas e lajes maciças ou pré-moldadas, juntamente com seus acessórios adapta-se
perfeitamente ao seu projeto, ideal para estruturas leves.
A opção por escoramento metálico em sua obra proporciona uma série de vantagens tais como:
• Nivelamento preciso para montagem das formas
• Diminuição da utilização de madeira em sua obra
• Menor custo com Mão de Obra
• Rapidez na Montagem e Desmontagem
• Possibilidade de reaproveitamento
• Ocupa pouco espaço de armazenamento no canteiro
• Ganho em produtividade

ESCORAMENTO METÁLICO SIMBRATUBE
O Escoramento Metálico SIMBRATUBE é composto por torres metálicas, sapatas fixas ou ajustáveis,
forcados ajustáveis, vigas e barrotes metálicos ou de Madeira.
Utilizado em vigas e lajes maciças , juntamente com seus acessórios adaptam-se perfeitamente ao
seu projeto, ideal para estruturas Pesadas.
A opção por escoramento metálico em sua obra proporciona uma série de vantagens tais como:
• Nivelamento preciso para montagem das formas
• Diminuição da utilização de madeira em sua obra
• Menor custo com Mão de Obra
Aumente sua
• Rapidez na Montagem e Desmontagem
produtividade
• Possibilidade de reaproveitamento
• Ocupa pouco espaço de armazenamento no canteiro
• Ganho em produtividade
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ARQUIBANCADA
MONTAGEM E LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA EVENTOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE.
A Simbratec se orgulha de ter em seu portfólio grandes obras de Infra estrutura, shows
internacionais e grandes eventos como o GP Brasil de Fórmula 1.
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Confiança, Tradição e Segurança
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MONTAGEM E LOCAÇÃO
DE PALCOS PARA SHOWS E
EVENTOS DE GRANDE PORTE.

Responsável por eventos
nacionais e internacionais,
a Simbratec proporciona
segurança e confortabilidade,
visando sempre atender os
requisitos necessários e

PALCO

satisfazer seus clientes.

TRELIÇA DE
LANÇAMENTO
DE VIGAS

[

Obras pesadas com Experiência
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A Treliça Lançadeira ASPEM Modelo 140/45 é um equipamento auto-motor para o lançamento
de vigas pré-moldadas até sua posição definitiva. Esta operação é permitida para vãos de até
45m e vigas com peso máximo de 140 ton.
O equipamento opera sobre apoios especiais deslocando vigas desde o canteiro até os
respectivos apoios. A treliça pode ser utilizada em estruturas curvas e rampas de até 6 %.
É geralmente usada na construção de pontes e viadutos.
Funcionalidade devidamente qualificada: Reduz o espaço físico utilizado, e transporta as
vigas sobre os obstáculos impostos sem a necessidade de interdição de vias.

MÃO DE OBRA
Mão de Obra Especializada para montagem e desmontagem de Andaimes, Escoramento,
Arquibancadas e Palcos. Supervisão Técnica Constante, Engenheiros capacitados e Apoio Operacional.
A SIMBRATEC possui profissionais treinados e aptos a executar todos os serviços de apoio a
construção civil e obras de Infraestrutura, obedecendo às normas de segurança e Meio Ambiente.
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Profissionais bem treinados e qualificados
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EQUIPAMENTOS
E ACESSÓRIOS
Simbratec Completa
Fornecemos todos os acessórios e equipamentos necessários. Possuímos uma ampla área bem
localizada e de fácil acesso onde se encontram todos os nossos equipamentos. Não importa o
tamanho da sua obra, estamos sempre prontos e disponíveis com os melhores equipamentos
para assegurar total suporte a sua necessidade.
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