SOLUÇÃO PRÁTICA • RESISTENTE
MONTAGEM RÁPIDA E FÁCIL • DESMONTÁVEL
TECNOLOGIA INTERNACIONAL • PRODUÇÃO 100% NACIONAL

Com tecnologia inovadora única, a FRISOMAT, fabricante belga
de estruturas metálicas, desenvolve e produz galpões 100% préfabricados que podem ser facilmente transportados e montados
em absoluta conformidade com as normas brasileiras.

Inicialmente concebido para hangaragem de aviões e helicópteros, este
modelo também é uma excelente solução para diversos usos como:
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aplicações.

Sua tecnologia inovadora consiste no desenvolvimento de perﬁs únicos fabricados em
aço de alta resistência, resultando em estruturas esbeltas e robustas.

Fabricação automatizada
e rápida

Modular, com facilidade de
ampliação

Kit 100% pré-fabricado

Fundação simples e econômica

Montagem rápida e fácil,
até pelo próprio cliente

Estrutura 100% galvanizada
a fogo (zincada)

Apenas aparafusado na obra

Manutenção mínima

Fechamento completo (teto
e laterais) em telhas metálicas
pré-pintadas

Durabilidade e resistência

Solução completa: com portão e
telhas translúcidas
Resistente, calculado conforme
as normas ABNT, com ART
Trânsporte fácil e econômico

Tecnologia internacional Produção 100% nacional
Opcionais como:
Portões com outras medidas
Isolamento termo-acústico
Grades de ventilação

Financiamento pelo BNDES,
inclusive FINAME

Desmontável e remontável
Segurança: + 30.000 referências
Atendimento no Brasil inteiro

DEPÓSITO • FÁBRICA • HANGAR • ALMOXARIFADO • INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS • CANTEIRO DE OBRAS

Filiais próprias em 17 países.

pode ser iniciada de maneira rápida e simples, até pelo próprio cliente.

Desenvolvemos um conceito inovador e padronizado de galpões
metálicos pré-fabricados, reduzindo assim, o tempo de engenharia.
Produzimos em nossa própria fábrica todos os componentes do galpão
com equipamentos de última geração, garantindo rapidez e agilidade.

Fábrica moderna no Brasil

Matriz Frisomat - Bélgica
(tipo “radier”) ou em
Isso reduz consideravelmente o seu Investimento total.

Mais de 30.000 referências em mais de 100 países
e a confiança e fidelização de clientes como:
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Fábrica Frisomat do Brasil
Monte Mor – SP (Campinas)

