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 Há cinco anos, a AFS integra fornecedores do setor de saúde, de modo a 
proporcionar soluções de qualidade, sendo uma facilitadora para hospitais e outras 
unidades do segmento.

 A Associação une marcas que se complementam, oferecendo diferentes 
soluções e serviços de infraestrutura, construção e edificação para hospitais, com 
olhar 360 graus.

 O principal objetivo é auxiliar as empresas na busca por parceiros qualificados, 
e especializados, no segmento da saúde.

 O mercado demanda que as empresas que atentam um ramo específico 
dialoguem, para que a prestação de serviços seja eficiente, ágil, segura e sem 
desperdícios, já que esse é um segmento com muitas especificidades.

 Na AFS estão as empresas referência na área da saúde, fornecedores de alto 
nível, experientes em atender de forma eficiente e responsável as particularidades 
desse segmento.

Sobre nós
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 A AFS tem como missão proporcionar mais inteligência ao mercado da saúde, 

integrando fornecedores com visão 360 graus do negócio do contratante. Atualmente, 

entendemos que o segmento exige que seus fornecedores estejam alinhados, conversem 

entre si, para que possam oferecer soluções de modo prático e assertivo para quem busca 

a implementação de infraestrutura em seu negócio.

 Por isso que nós, da AFS, temos uma resposta moderna e completa às demandas 

do mercado de saúde. Atingindo sempre os melhores resultados com nossas soluções. 

Otimizando as especificidades de cada fornecedor e compartilhando soluções, reduzimos 

riscos, custos e oferecemos entregas refinadas e assertivas.

     

 Conheça a seguir o nosso time de especialistas e conte conosco!

Nossas soluções
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APRESENTAÇÃO

 A Brasanitas Hospitalar é pioneira 
e líder na prestação de serviços na 
área da saúde, com mais de 30 anos de 
experiência. Contamos com profissionais 
especializados para realizar os serviços com 
profissionalismo, atenção e zelo, além de 
oferecer uma gestão multidisciplinar, sob a 
supervisão de enfermeiros e hoteleiros.

Possuímos certificação do IQG, que 
promove forte compromisso com as 
questões de qualidade e segurança de 
pacientes nas instituições de saúde de 
todo país. Os processos operacionais 

efetuados são alinhados às exigências de 
órgãos reguladores como a ANVISA, de 
acreditações como ONA, CCHSA, JCI, além 
de certificações de acordo com as normas 
ISO 9001.

A metodologia de trabalho da Brasanitas 
Hospitalar é customizada de acordo com as 
necessidades de cada cliente, contribuindo 
para que nossos parceiros também 
conquistem as acreditações necessárias 
aos seus estabelecimentos e maximizem a 
perspectiva de qualidade do consumidor 
final.

Com uma atuação abrangente e uma 
estrutura robusta a Brasanitas Hospitalar 
possui:
• + 9000 leitos gerenciados
• + 8200 colaboradores dedicados à área 

da saúde
• + 420 pontos de atuação em clínicas e 

laboratórios 
• + 270 pontos de atuação em hospitais
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SERVIÇOS PRESTADOS

• Higienização Hospitalar - Higienização 
hospitalar de áreas comuns, áreas 
críticas e semicríticas;

• Gestão de Leitos - Oferecemos a Gestão 
de Leitos por meio de software que 
possibilita a observação de subtempos, 
desde a saída de um paciente até a 
entrega do leito ao próximo paciente.

• Rouparia -O gerenciamento de enxoval 
hospitalar é realizado por meio de 
planejamento e programação das 
necessidades reais.

• Hotelaria - Os serviços de hotelaria 
contam com uma equipe especializada 
para oferecer hospitalidade aos clientes. 
Temos a preocupação de conceder aos 
pacientes e a seus familiares, a melhor 
experiência durante a permanência 
hospitalar.

• Coleta de resíduos - O nosso escopo é 
composto por uma equipe treinada 
na condução do gerenciamento de 
resíduos sólidos. Todas as coletadas 
estão em total conformidade com o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos 
e Serviços de Saúde (PGRSS) das 
instituições hospitalares.

• Serviços de Apoio - Serviços integrados, 
cujas interfaces proporcionam aos 
clientes, conforto, segurança e bem-
estar.

RONDAS SISTEMATIZADAS 
POR QR CODE

1. Leitor InfraCode fixado na área.
2. Alarme sonoro e visual no tablet e na 

central de monitoramento da Brasanitas.
3. Abertura de ordem de serviço da ronda 

para o executante.
4. Controles disponíveis no sistema.

GERENCIAMENTO DE 
FACILITIES

Oferecemos soluções integradas em 
facilities services, com atendimento 
customizado às necessidades e aos 
objetivos de cada cliente.

Serviços de apoio   
• Controle de acesso  
• Portaria    
• Recepção    
• Ambientação (entreposto) 
• Monitoramento 
• Inteligente das áreas  
• Soluções tecnológicas

Higienização hospitalar

• Limpeza concorrente
• Limpeza terminal
• Limpeza técnica
• Limpeza de vidros

Gestão de Leitos 
• Rouparia  
• Hotelaria  

AFS | CADERNO TÉCNICO | BRASANITAS
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• Coleta de Resíduos
Manutenção predial

• Manutenção em sistemas de 
refrigeração

• Operação e manutenção em sistemas 
de utilidades 

• Gestão de terceiros
• Serviços especializados
• Soluções em engenharia

Controle de pragas

• Programa sinco 
• Implantação de barreiras físicas 
• Sistema sentricon
• Consultoria técnica

Manutenção de áreas verdes

• Fornecimento, manutenção e 
conservação de vasos ornamentais

• Poda de árvores com laudo técnico
• Conservação de áreas verdes
• Reforma de jardim

CONTATO

AFS | CADERNO TÉCNICO | BRASANITAS

grupobrasanitas.com.br

relacionamento@grupobrasanitas.com.br

(11) 2879-5553 / (11) 94507-3818

Ana Paula Morelli Almeida 
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APRESENTAÇÃO

 CommScope Inc., fundada em 1976, 
é uma multinacional Amerciana fabricante 
de Soluções para Infra estrutura de 
comunicações cabeadas e nãp cabeadas, 
com matriz em Hickory, Carolina do Norte. A 
CommScope possui +20,000 colaboradores 
no mundo, estando presente em mais de 
130 Países

SOLUÇÕES

 As  Soluções CommScope 
englobam 100% de abrangência para sua 
Infra estrutura de IT :

• Cabeamento estruturado em cobre
• Soluções completas em Fibra Óptica 

de alto desempenho como parte 
da plataforma de Migração de Alta 
Velocidade;

• Sistemas Networking (Switches e 

antenas WIFI-6 de alta disponibilidade)
• Ferramentas de design e planejamento;
• Soluções de Gerenciamento de 

infraestrutura automatizada e 
inteligente;

• Garantia de até 25 anos para os Produtos 
e Aplicações que devem ser suportadas;

• Serviço e suporte global em mais de 
140 Países;

• +2000 Empresas de Serviços 
Globalmente homologadas para 
instalação ;

• Treinamento abrangente por meio 
da Academia de Infraestrutura da 
CommScope;

CommScope entrega o máximo com suas 
Soluções SYSTIMAX®, NETCONNECT®, e 
RUCKUS®
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 As melhores empresas do 
mundo conhecem e confiam no nome 
COMMSCOPE. É a única solução de 
cabeamento estruturado completa, 
abrangente e de fonte única disponível, 
que cobre cada centímetro e cada conexão, 
da estação de trabalho, ponto de acesso 
de Wi-Fi, DAS remoto, câmera IP ou outros 
dispositivos conectados, percorrendo todo 
o caminho até o DATA CENTER.

 SYSTIMAX é uma Solução orientdada 

ao segmento HIGHEND e MISSÃO CRÍTICA, 
atendendo a diversos DATACENTERS, 
INSTITUIÇÕES DE SAUDE e CONTAS GLOBAIS 
da área da TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 
NETCONNECT é uma Solução orientada 
ao mercado SMAL MEDIUM BUSINESS, 
capaz de atender a todos os Segmentos 
baseados neste Mercado. Desde DATA 
CENTERS de pequeno e medio porte, áreas 
adminsitrativas Comerciais e até redes 
Industriais. A Solução de ativos da familia 
RUCKUS, suportam aplicações wireless em 
diversos mercados de atuação onde somos 
líderes de especificação como HOTELARIA e 
EDUCACIONAL. Nossas linhas de Produtos 
oferecem a mais completa cobertura livre 
de erros largamente utilizada no Brasil em 
eventos com altas taxas de usuarios. As 

Soluções CommScope são suportadas por 
uma rede Global confiável de fabricação e 
logística.

 Conte com a CommScope para a 
correta oferta de Produtos e Suporte para 
a Infa Estrutura de IT da Instituição da 
SAUDE. Nossa Equipe Técnica e Comercial 
foi treinada para suportar todos os Projetos 
baseados em normas como a ANSI EIA/

TIA 1179-1, BICSI-004 e premissas das 
certificações HIMSS.

CONTATO

AFS | CADERNO TÉCNICO | COMMSCOPE

commscope.com

marketing@commscope.com

(11) 96339-1536

Ricardo Wasserman
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APRESENTAÇÃO

 História da Docol começou 
em 1956, em Jaraguá do Sul/SC. Os 
fundadores, Edmundo e Egon Doubrawa 
e Amandus Colin. Juntos abriram uma 
tornearia e oficina de consertos gerais 
e, em seguida, desenvolveram artigos 
dentários. Já na decada de 50 perceberam 
que design,qualidade e precisão eram 
fundamentais no setor industrial. A 
mudança para Joinville aconteceu em 
1958, começamos a fabricar válvula sucção. 
Com o sucesso do produto, incorporamos 
novos itens à linha de produção: torneiras e 
registros de gaveta.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 Para oferecer soluções cada vez mais 
completas e em sincronia com as novas 
tendências do morar, se uniu à Mekal em 
2018.
Juntas, as empresas uniram 

conhecimento especializado na busca 
pelo desenvolvimento de produtos 
multifuncionais, de alta qualidade, 
resistência e durabilidade.

Além de ambas terem mais de 60 anos de 
história, carregam em seu DNA valores 
como Design de excelência, robustez e 
funcionalidade dos produtos, além da 
preocupação com a sustentabilidade. 

PRODUTOS E SOLUÇÕES

Soluções completas para Hotéis, Hospitais, 
Clínicas, Laboratórios Farmacêuticos, 
Indústria, entre outros.

Metais sanitários, chuveiros, barras de 
apoio, banho PCD, cozinha, acessórios 
hotéis,  e outros...

Usamos a tecnologia e o pensamento 
original para propor novas soluções para 
você: 
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Todas inovações nasceram através de 
largas pesquisas e do atento olhar às 
pessoas e suas rotinas, a fim de entregar 
soluções que proporcionem mais 
segurança, higiene e praticidade ao dia a 
dia. Conheça as tecnologias empregadas 
nos produtos Docol: Docol Ozônio; Docol 
Presene; Easy Clean; Docol Flex; Bactéria 
Free; Smartshower; Ultra Clean; Wavesci; 
Dinamic Field; Ciclo fixo; Leed; Biníquel; 
Salvágua; Cold Start; Docol Vitalis
LOUÇAS:

Diferenciais do produto: Limpeza 360 
graus; Economia de água; Sifão esmaltado; 
Acabamento perfeito; Economia de água; 
Kit solução completa

CONTATO

AFS | CADERNO TÉCNICO | DOCOL

docol.com.br

creta.cascaldi@docol.com.br 

(11) 94319-2148

Creta Cascaldi
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APRESENTAÇÃO

 A Fanem é uma multinacional 
brasileira pioneira na fabricação 
de equipamentos médicos e de 
laboratório. A empresa foi fundada em 
São Paulo no ano de 1924 por Arthur 
Schmidt que, com apoio do seu filho 
Walter Schmidt, introduziu técnicas e 
metodologias inovadoras, traçando uma 
rota tecnológica com elevado grau de 
representatividade na cadeia produtiva 
da saúde brasileira. Nos anos 40, a 
Fanem já era líder de mercado no Brasil 
e desde então mantém essa liderança 
no mercado de neonatologia, além de 
exportar seus produtos para mais de 135 
países.

É pioneira no lançamento de diversos 
produtos, como: a primeira incubadora 
neonatal brasileira; o primeiro berço 
de calor radiante do Brasil, a primeira 
fototerapia microprocessada do mundo; 
entre muitas outras inovações que 
marcaram a história da saúde brasileira.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Linha Neonatal

A Fanem destaca-se mundialmente 
pelas inovações e competitividade em 

sua completa linha neonatal.  Seu carro 
chefe são as incubadoras, que estão em 
centenas de hospitais brasileiros e que são 
reconhecidas no mercado pela qualidade, 
durabilidade, performance e excelente 
relação custo x benefício.  

Além da premiada Unidade Híbrida Duetto® 
2386 -  primeiro equipamento fabricado no 
Brasil que opera tanto como incubadora 
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neonatal quanto unidade de cuidado 
intensivo aberta de calor irradiante, 
desenvolvido nos mais  elevados padrões 
de tecnologia; compõem ainda a linha 
outros quatro diferentes modelos para uso 
em UTIs neonatais (Incubadora Neonatal 
2386, Incubadora Vision® Advanced 2286, 
Incubadora Neonatal 1186 A e Incubadora 
Neonatal 1186 C), e dois modelos de 
incubadoras de transporte tanto intra-
hospitalar, como em ambulâncias ou 
aeronaves (Incubadora de Transporte IT 
158 TS com Babypuff® 1020 Integrado e 
Incubadora de Transporte IT 158 TS).

Além disso, a Fanem possui uma linha de 
berços aquecidos e total care (entre eles 
a unidade de cuidado intensivo Ampla® 
2085); os equipamentos de fototerapia 
Bilitron® 3006, Bilitron® Sky 5006 e Bilitron® 
Bed 4006, uma linha de oxigenoterapia, 
incluindo o CPAP de bolhas neonatal 
Babypap®; ressuscitador infantil neonatal 
Ressuscitador Infantil Babypuff®); 
instrumentos de medição, e berços 
hospitalares. 

Linha Laboratorial

A linha laboratorial foi a pioneira na Fanem. 
Hoje a empresa possui um vasto portfólio 
de produtos para atender laboratórios e 
clínicas. São centrífugas, estufas, extratores 
de plasma, agitadores, aspiradores e 
compressores, caixas aquecedoras, câmaras 
Germinadoras e BOD. 

Além disso, conta com uma linha de 
equipamentos de conservação de 
imunobiológicos, na qual desde os anos 
1990, a Fanem tem investido em pesquisa 
e desenvolvimento com o objetivo de 

disponibilizar ao mercado as câmaras 
Hematoimuno®, que valorizam a agilidade 
de operação e a segurança de todo o 
processo. 

Seu sistema de baterias EBS (Energy 
Backup System) permite o funcionamento 
por até 48 horas em cenários críticos 
decorrentes de falta de energia. Também 
dispõem de múltiplos sensores, sendo 
dois deles dentro de recipiente com 
glicerol biosseguro, o que faz com 
que a medição fique mais próxima da 
temperatura interna das embalagens 
de vacinas, assim como sensores de 
ambiente, que ajudam a monitorar a 
variação de temperatura entre todas 
as prateleiras. Com alta tecnologia 
embarcada, as câmaras de conservação 
empregam, ainda, conceitos de IoT 
(Internet das Coisas) e de conectividade.

AFS | CADERNO TÉCNICO | FANEM
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Linha Hospitalar

Além das linhas laboratorial e neonatal, 
a Fanem dispõe de uma linha mais 
diversificada, que inclui equipamentos 
eletromédicos, como por exemplo, a família 
de aspiradores cirúrgicos DIAPUMP® Colibri 

da Fanem, certificados pelo INMETRO, que 
dispõem de elevado poder de aspiração 
e são adequados a diversos ambientes 
hospitalares.  Além de umidificadores, 
compressores e capotas de intubação. 

Também faz parte dessa linha as camas para 
parto humanizado PPP MP-7097 idealizada 
para permitir o parto ativo na posição 
escolhida pela parturiente e para atender 
todos os procedimentos de pré-parto e de 
pós-parto, com conforto e segurança, além 
de facilidade de acesso para a equipe que 
a assiste e evitando sua transferência para 
outro setor do hospital.

CONTATO

AFS | CADERNO TÉCNICO | FANEM

fanem.com.br

marketing@fanem.com.br

(11) 2972-5700 / (11) 97462-7866

Claudio Curvelo
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APRESENTAÇÃO

 A Genesis, Sediada na Cidade 
de Campinas São Paulo dispondo de 
profissionais altamente qualificados 
atuantes no mercado a mais de 05 anos, 
somos especializados em Sistemas de 
Engenharia Clínica, Manutenção Predial, 
Facilities, Manutenção Industrial, Calibração 
RBC e BI com Inteligência Artificial.

SISTEMA GENESIS

 O sistema Genesis 4.0 (CMMS/EAM) 
trás a inovação disruptiva atendendo 
Engenharia Clínica, Assistência Técnica, 
Manutenção Predial, Fabricantes de 
Equipamentos e a Manutenção Industrial. 
Maximizando a eficiência com soluções de 
Engenharia de dados, Analytics, Inteligência 
Artificial e IoT. Reduza custos e aumente 
a produtividade com automatização de 
processos.

Engenharia clínica

O sistema Genesis de Engenharia Clínica 
com Inteligencia Artificial Permite a gestão 
disruptiva e inovadora levando o hospital à 
era 4.0

Assistência técnica

O Genesis permite fazer a Calibração RBC, 
Preventivas, Corretivas de alto nível, Sem 
Papel tudo direto do seu celular com 
checklist e testes online.

Calibração
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Gestão, controle e execução da 
Calibração com emissão de Certificado 
com Assinatura digital com os cálculos e 
incertezas fidedignas.

Indústrias e fabricantes

Gerencie os Equipamentos dos Clientes 
e seus contratos de maneira inovadora 
com Análises preditivas com Inteligência 
Artificial.

Manutenção geral, predial e facilities

Gestão dos Ativos, Sistemas de Controle de 
Manutenção, Rastreabilidade com QR Code, 
IoTs monitorando toda a infraestrutura com 
Inteligência Artificial

Dashboard preditivo

A descoberta inteligente de dados, a análise 
preditiva automatizada e as capacidades 
cognitivas permitem que você interaja com 
os dados.

BI Business Inteligence

com inteligência artificial

BI Business Intelligence Integrado ao 
Genesis podendo montar análises 
avançadas de forma única e disruptiva

Inteligência artificial

O Sistema com o poder de aprender, 
raciocinar, perceber, deliberar e decidir de 
forma racional e inteligente

Sistema cognitivo em cloud

O Sistemas Cognitivos de (IA) Genesis, são 
desenvolvidos pela equipe de especialistas 
da Genesis, capazes de se integrar aos mais 
diversos sistemas de gestão corporativos 
da atualidade, possibilitando ainda a 
transferencia de informações cadastrais, 
contábeis, financeiras e patrimoniais, 
de todos os aspectos de gerenciamento 
cognitivo da Manutenção. Os Sistemas da 
Genesis atendem plenamente aos mais 
diversos Padrões de Qualidade no mercado, 
tais como: ONA, ANVISA, JCI, RBC, e ISO.

CONTATO
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genesisz.net

joao@genesisz.net

(19) 98311-8453

João Galdino
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APRESENTAÇÃO

 A MAPEI é uma multinacional 
italiana líder mundial no setor de químicos 
para construção, com soluções construtivas 
de alta tecnologia e produtos sustentáveis 
com baixas emissões de COV.

Oferecemos sistemas para o preparo de 
base que são determinantes para soluções 
duráveis, sustentáveis que reduzem prazos 
e otimizam custos de obra; contrapisos, 
argamassas autonivelantes de secagem 
rápida e alta resistência, adesivos selo 
verde , viabilizando a instalação de diversos 
tipos de revestimentos resilientes (vinílicos 
ou borracha em manta, placa ou régua LVT, 
carpetes, entre outros), em obras novas ou 
reformas. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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 Requisitos mínimos de base para 
instalação de revestimentos resilientes

ABNT NBR 14917-2:2017

• Planicidade: o contrapiso não deve 
apresentar desníveis maiores que 3 
milímetros a cada 2 metros de distância 
entre si;

• Seco: umidade máxima 2,5%;
• Resistente: resistência à tração, abrasão 

(esfarelamento) e compressão - superior 
a 20 Mpa para uso comercial; livres de 
poeira, partículas soltas, gesso, tinta, 
óleo ou outro contaminante que pode 
comprometer a aderência. 

Argamassas de regularização permitem 
corrigir desníveis ou ondulações da 
base, devem necessariamente seguir 

às especificações do contrapiso, ou 
seja, assegurar resistência compatível à 
finalidade do uso do ambiente (20 Mpa 
em uso comercial). Em todos os casos, as 

normas locais e instruções do fabricante do 
revestimento devem ser respeitadas.

PRODUTOS E SOLUÇÕES

Preparação do substrato dentro dos 
requisitos de base

No caso de teor de umidade residual acima 
do recomendado ou ausência de barreira 
de umidade, considerar a aplicação do 
PLANISEAL VS FAST cuja função é bloquear 
a passagem de vapor de umidade, seja 
residual ou ascendente. 

Em substratos irregulares, aplicar 
argamassa de regularização antes da 
aplicação do revestimento.  Para desníveis 
acima de 3mm recomenda-se o uso da 

argamassa autonivelante ULTRAPLAN 
ECO, juntamente com uso do PRIMER G 
ou ECO PRIM GRIP. 

Para espessuras finas até 2mm ou rampas, 
argamassa de preparo de secagem rápida e 
alto rendimento, PLANIPREP SC.

AFS | CADERNO TÉCNICO | MAPEI
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Para a instalação do revestimento, utilizar 
o adesivo indicado para o tipo de resiliente 
especificado e de acordo com o uso da 
área; com baixas emissões de compostos 
orgânicos voláteis (COV); não nocivo à 
saúde dos usuários do ambiente onde é 
aplicado:

No caso de manta vinílica, adesivo 
MAPECRYL ECO, à base de polímeros 
acrílicos em dispersão aquosa; para 
aplicação do rodapé canto curvo, usar 
fita dupla face MAPECONTACT no 
canto piso/ parede, isento de solventes e 
aderência imediata. 

Para reparar fissuras em substratos, 
consolidar contrapisos fracos, executar 
contrapisos de secagem rápida e nivelar 
bases existentes, entre em contato com o 
Departamento de Soluções Arquitetônicas 
da MAPEI.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seguir a ficha técnica de instalação 
dos produtos,  entre em contato com o 
Departamento Técnico da MAPEI.

CONTATO

AFS | CADERNO TÉCNICO | MAPEI

mapei.com

arq.produtos@mapei.com.br

(11) 97562-8813

Tânia Nicolau
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APRESENTAÇÃO

 Fundada em 2009, somos uma 
empresa de engenharia, especializada em 
soluções completas de infraestrutura elétrica 
e automação industrial, formada com capital 
100% nacional.
Composta por profissionais com mais de 20 
anos de experiencia na área e ao longo de 

nossa trajetória adquirimos expertise na área 
Industrial, com a Geração, Gerenciamento e 
Distribuição de Energia, Comercio e Serviços, 
atuando ativamente com venda e locação, 
aliado ao atendimento técnico especializado, 
oferecemos segurança, rapidez e qualidade 
no fornecimento de projetos para diversos 
segmentos do mercado. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 Para viabilizar o seu orçamento seja 
para venda ou locação dos produtos MCK 
ENERGIA, se faz necessário o envio das 
informações ao nosso departamento de 
engenharia que com base nas especificações 
do produto desenvolverá o orçamento 
conforme à sua necessidade. As orientações 
relativas à instalação de nossos produtos são 
realizadas baseado no projeto enviado pelo 
cliente. 

PRODUTOS E SOLUÇÕES

Abaixo linha de produtos MCK ENERGIA 
que estão à sua disposição para Venda e ou 
Locação:

Painéis de Baixa Tensão
• Painéis Certificados NBR- 
   IEC61439-1/2; 
• Forma de compartimentação 1, 2, 3 e 4  
   (A/B);

• Grau de proteção IP31, 41 e 65;  
• Corrente nominal suportável até 6000A; 

Cubículos de Média Tensão

Cubículo certificado NBRIEC62271-200; 

• Ensaio de arco-elétrico conforme IEC              
  60298; 

• Classe de Tensão 15, 24 e 36 kV; 

• Fácil operação e manutenção; 
Eletrocentros
Fornecemos os Eletrocentros em regime 

Turnkey de acordo com as especificações 
técnicas de cada projeto.

AFS | CADERNO TÉCNICO | MCK
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Os Nobreaks monofásicos e trifásicos 
MCK ENERGIA são adequados para áreas, 
Hospitalares, Equipamentos Médicos, 
Automação Comercial e Bancaria, Pequenas 
e Medias redes de TI, Automação Industrial 
entre outras.
Chaves de Transferência Automática 
São  chaves de 3 ou 4 pólos para correntes 
de 40 a 3200A são para aplicações Rede x 
Rede ou Rede x Gerador e são destinadas ao 
uso em sistemas de baixa tensão permitindo 
automaticamente o monitoramento e a 
comutação em carga entre duas fontes de 
alimentação. 

PROCESSOS DE LOCAÇÃO 

Locação pode ser melhor do que comprar. 
Menor Custo: A solução de quedas de 
energia com melhor custo benefício. 
Mais Garantia: Garantia vitalícia de 
manutenção e troca de baterias. 
Suporte Técnico: Suporte técnico 24h por 
dia e 7 dias por semana, além de manutenção 
preventiva e corretiva estar prevista em 
contrato. Incluindo troca de baterias, 

componentes e equipamentos obsoletos. 
Menos Impostos: A locação é contabilizada 

como OPEX 
( D e s p e s a s 
O p e r a c i o n a i s ) 
e não CAPEX 
( i n v e s t i m e n t o ) , 
permitindo total 
abatimento na 
base de cálculo do 
Imposto de Renda. 
Capital Liberado: A 

locação mantém baixo o valor de depreciação 
e amortização no balanço, melhorando desse 
modo os rácios financeiros da empresa.
Custo de Manutenção: Zero custo de 
manutenção com contratos de SLA de 
Serviços.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A MCK ENERGIA sempre encontra a melhor 
solução para a sua obra! 
Contamos com uma equipe de técnicos e 
engenheiros qualificados e treinados para 
oferecer a melhor solução em Infraestrutura 
elétrica e automação para seu negócio. 
Envie seu projeto e conte com a nossa 
Energia!

CONTATO
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mckenergia.com.br

paulo.vilela@mckautomacao.com.br

(11) 99723-1357

Paulo Vilela
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APRESENTAÇÃO

 A MEDLUX é distribuidora nacional 
da marca SUMETZBERGER - empresa 
Austríaca a qual é líder mundial em seu 
segmento na fabricação do SISTEMA DE 
CORREIO PNEUMÁTICO.

SISTEMA DE CORREIO 
PNEUMÁTICO  

 O Sistema de Correio Pneumático 
foi projetado para transportar com toda 
segurança amostras de laboratórios, 
bolsas de sangue, produtos farmacêuticos 
e inúmeras outras aplicações, trazendo 
benefícios como:

• Economia de tempo: Longas distâncias 
são percorridas em segundos;

• Produtividade: Profissionais mais 
dedicados às suas atividades;

• Redução de custos: Elimina a 
redundância de medicamentos nas 
farmácias satélites e/ou postos de 
enfermagem;

• Rastreabilidade: Todos os processos 
com rastreabilidade total através do 
RFID;

• Otimização dos processos: Gestores 
com indicadores em tempo real, 
minimizando erros.

A tecnologia aplicada em nosso sistema 
contempla o que há de mais moderno 
e funcional voltado à área médica; pois 
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possuímos características técnicas que 
foram desenvolvidas exclusivamente para 
hospitais e laboratórios, como Função 
Segurança em setores específicos, 
Cápsula de Descarga Automática para 
o Laboratório, Disponibilidade de 
verificação para qual paciente está sendo 
enviado determinado item, entre outras 
aplicabilidades.

AUTOMAÇÃO DE 
FARMÁCIA: LABEL PHARMA

Entre as soluções fornecidas pela 
MEDLUX, temos o Label Pharma, 
da italiana Label Elettronica. Se trata 
de um sistema de armazenagem 
inovador, desenvolvido para gerir de 
forma eficiente todos os produtos 
farmacêuticos, com a máxima rapidez 
desempenho e confiabilidade. O sistema 
de armazenagem automatizada foi 
pensado para solucionar as necessidades 
das farmácias como controle e separação 
de estoques além de separação de 
medicamentos para envio. Além disso 
podemos citar uma série de benefícios 
como:
• Melhor atendimento ao cliente;

• Aumento das vendas;
• Otimização do trabalho dos 

farmacêuticos;
• Melhor gestão da farmácia;
• Fluxos logísticos e otimização do nível 

de estoque;
• Melhor gestão de trabalho pela equipe.

TRATAMENTO DE RESÍDUO 
HOSPITALAR: BERTIN

Outra solução MEDLUX é o Sterilwave, 
da marca francesa Bertin. O Sterilwave 
permite que as instituições tratem seus 
resíduos biomédicos por hora com 
total segurança. Seu conceito inovador 
usa lâminas de moagem rotativas 
para moer todos os tipos de resíduos, 
incluindo objetos metálicos. Resíduos 
biológicos são esterilizados por micro-
ondas e convertidos em resíduos inertes, 
reduzindo seu volume em mais de 80% e 
seu peso em 25%. 
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Por utilizar tecnologia de micro-ondas, o 
Sterilwave não gera efluente líquido e seu 
tamanho compacto facilita a instalação 
(requer apenas 12m² de espaço e 
nenhuma infraestrutura adicional). Além 
disso, podemos citar diversos benefícios:

• Eficaz: inativação bacteriana superior 
aos padrões regulatórios internacionais;

• Fácil de usar: sistema pronto para usar 
que não requer qualificações técnicas 
específicas;

• Ambientalmente correto: sem impacto 
ambiental, tratamento no local, sem 
transporte sem efluente líquido;

• Seguro: Tecnologia de micro-ondas, 
sem pressurização, ao contrário de uma 
autoclave;

• Econômico: Equipamento robusto, 
chega de armazenamento, fácil de 
manter;

• Em 2 versões de tamanho:  Sterilwave 
250 que processa em 1 hora 
aproximadamente 500L e a Sterilwave 
440 que processa no mesmo tempo 
aproximadamente 880L.

IMPLANTAÇÃO

A Medlux é responsável por todo o 
processo de implantação, que consiste na 
elaboração do projeto, comercialização, 
instalação com equipe própria totalmente 
capacitada, treinamento para os usuários 
após a implantação e pós-venda contando 
com uma assistência técnica permanente 

e atendimento 24h/dia através de acesso 
remoto.

CREDIBILIDADE

Ao longo de 10 anos, a Medlux tem 
consolidado a sua marca em hospitais de 
relevância, como Hospital Sírio Libanês de 
Brasília, Rede Amil, Prevent Sênior, Mater 
Dei, Unicamp, Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre, Ribeirão Preto, Curitiba, etc., com 
uma equipe multidisciplinar de engenheiros, 
arquitetos, técnicos, administradores, 
entregando sempre qualidade e segurança 
em todos os processos, antes e depois da 
implantação do sistema.

CONTATO
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medlux.com.br

contato@medlux.com.br

(41) 3035-1728 / (41) 99602-5672

André Dittrich
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APRESENTAÇÃO

 A MEKAL nasceu em São Paulo, no 
ano de 1958. Otto Kadow foi o fundador 
da metalúrgica, que compartilhava do 
desafio de fixar peças sólidas, já que na 
época o uso de parafusos, rebites e porcas 
representavam um problema.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 A MEKAL ao longo dos seus 60 anos 
de história desenvolveu soluções em aço 
inoxidável para o segmento residencial e 
corporativo. Para oferecer soluções cada 
vez mais completas e em sincronia com as 
novas tendências do morar, se uniu à Docol 
em 2018.

Juntas, as empresas uniram 
conhecimento especializado na busca 
pelo desenvolvimento de produtos 
multifuncionais, de alta qualidade, 
resistência e durabilidade.

Além de ambas terem mais de 60 anos de 
história, carregam em seu DNA valores 
como Design de excelência, robustez e 
funcionalidade dos produtos, além da 
preocupação com a sustentabilidade. 

PRODUTOS E SOLUÇÕES

Soluções para salas limpas Hospitais, 
Clínicas, Laboratórios Farmacêuticos, 
Indústria Alimentícia, Cosmética, Química, 
Petroquímica, entre outros.

Hospitais:
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Laboratórios:

Profissionais:

CONTATO
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mekalbrasil.com.br

elaine.amaral@mekal.com.br 

(11) 93316-2960

Elaine Amaral
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APRESENTAÇÃO

 A RCervellini, líder nacional na 
distribuição de pisos e revestimentos 
com mais de 47 anos de atuação no 
mercado. Sua atuação em todo território 
nacional, possui Unidades localizadas em 
cidades estratégicas como Belo Horizonte, 
Brasília, Caixas do Sul, Campinas, Curitiba, 
Goiânia, Palmas, Porto Alegre e Presidente 
Prudente. Em nosso portfólio diversificado 
de produtos contamos com pisos e 
revestimentos vinílicos em manta, placa 
e régua; soluções para adequação do 
contrapiso; pisos laminados; carpetes: em 
manta e placa; forros e soluções acústicas; 
todos os adesivos e massas, sistemas 
completos para construção a seco, drywall, 
steel frame, placa cimentícia, gesso 
acartonado e perfis.

Nossa expertise no Segmento Saúde 
permite oferecer soluções de qualidade em 
pisos e revestimentos para nossos clientes, 

além de forros específicos, estabelecendo 
parcerias sólidas e confiáveis, através e 
produtos e serviços técnicos.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O atendimento à Norma RDC 50 da Anvisa 
tem extrema importância para os requisitos 
de revestimento na área da saude, além 
da necessidade de pisos monolíticos, com 
mínimo de juntas, soldadas, resistência a 
abrasão e produtos químicos,   índice de 
absorção de água superior a 4%.

PRODUTOS e SOLUÇÕES

Piso Vinílico Homogêneo

Piso vinílico homogêneo, fabricado em 
massa única, 2mm de espessura, dimensão 
2 metros largura por 20 a 25 metros de 
comprimento, soldado, classificação de 
uso comercial 34, resistência a abrasão T, 
Aglutinante Tipo I, Classificação de reação 



AFS | CADERNO TÉCNICO

29

ao Fogo Classe IIA, Densidade Óptica da 
Fumaça ≤ 450, Resistencia a produtos 
Químicos, Proteção superficial com 
poliuretano reforçado, que dispensa cera, 
caso seja opção do cliente

Forro

Forro de gesso removível com acabamento 
em vinil branco, revestido no verso com 
película de alumínio, com resistência 
a umidade, calor, goteira e impurezas 
provenientes entre o forro, impermeável, 
com textura lisa para fácil assepsia no 
ambiente hospitalar, dimensões 626 x 
625 ou 1250 x 625 , espessura até 8mm, 
perfil T clicado, Atenuação Sonora CAC 
26 a 40 db, Indice de absorção sonora 
NRC 0,15, Resistencia a Umidade até 
95% RH, Reflexão a Luz até 90%, Classe 
IIA para Classificação a Fogo.

PROCESSOS:  
REVESTIMENTO VINILICO
A superfície para instalação do piso 
vinílico tem extrema importância, o 

resultado e durabilidade do vinilico está 
relacionado a qualidade da base, quanto 
a resistência a abrasão, compressão 
mecânica, planicidade.

Análise de contrapiso

A base onde será instalado o piso deverá 
encontrar-se sempre em perfeitas 
condições. Esta superfície deve estar:

• Limpa
• Seca e curada
• Impermeabilizada, se necessário
• Nivelada
• Firme

É responsabilidade do instalador alertar e 
assessorar o cliente sobre estas necessidades 
e soluções, quando solicitadas. Em nenhum 
caso deve-se iniciar a instalação se todos 
estes pontos não tiverem sido corretamente 
verificados e aprovados. 

Contrapiso limpo

Antes do início dos trabalhos, recomenda-
se fazer uma limpeza profunda no 
contrapiso. Retire os restos de massa, 
gesso, pedaços soltos, marcas de tinta 
ou de caneta (estas podem migrar para 
a superfície do revestimento). Remova 
graxas, óleos e todos os outros tipos 
de sujeira. Utilize uma lixadeira elétrica 
ou lixa manual para assegurar que estes 
restos sejam completamente eliminados.
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Contrapiso nivelado

O nivelamento do contrapiso deve ser 
medido de duas formas: com uma régua 
de 2m e com uma régua de 20cm. Para 
a instalação de pisos vinílicos, deve-
se cumprir a norma DIN 18202, que 

estabelece um máximo de 4mm de 
desnível entre dois pontos quando se 
utiliza a régua de 2m, e máximo de 2mm 
quando se utiliza a régua de 20cm.

Contrapiso seco e curado

O teor de umidade deve ser controlado 
previamente à instalação. Se o piso for 
instalado sobre contrapiso úmido, a 
água não conseguirá evaporar e, como 
consequência, podem ocorrer bolhas ou 
até mesmo o descolamento do produto. Os 
pisos vinílicos não devem ser entendidos 
como barreira contra umidade ascendente. 

Recomendamos um resultado máximo de 
2,5% de umidade relativa para a instalação 
segura de pisos vinílicos. SEGUIR SEMPRE 
RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE / FICHA 
TÉCNICA

PROCESSOS: FORRO 
REMOVÍVEL COM PELICULA

O forro e seu sistema de suspensão não 
deverão servir de apoio para nenhum 
outro material. As luminárias e as demais 
instalações como ar condicionado, caixas 
de som, equipamentos embutidos no 
forro em geral, deverão ser instalados 

com fixação independente.

Os forros devem ser instalados somente 
após finalização dos processos de 
acabamento e pintura das paredes e do 
teto, e, também, após a devida fixação de 
caixilhos e vidros. • O processo de pintura 
das placas de forro foi desenvolvido para 
manter suas características de absorção 
acústica e aspecto decorativo, o que 
dispensa a repintura do material. 
Fazer a paginação das placas de Forro 
Gypclean OWA de acordo com o 
ambiente. A modulação padrão dos 
forros é de 625 x 625 mm ou 1250 x 
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625 mm. É recomendado fazer uma 
sanca de gesso ao redor do ambiente 
para permitir a colocação de placas 
inteiras (sem recorte), o que oferece 
melhor acabamento à instalação. SEGUIR 
SEMPRE RECOMENDAÇÃO DO 
FABRICANTE / FICHA TÉCNICA

CONTATO

rcpisos.com.br

sandra.uliana@rcpisos.com.br

(11) 97426-2071

Sandra Uliana
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APRESENTAÇÃO

 A Santé cria projetos de mobiliário e 
soluções turn-key para hotelaria hospitalar. 
Acreditamos no uso do design para ampliar 
as possibilidades de cuidados com a saúde 
e o bem-estar.

De áreas comuns, passando por quarto 
de internação até o setor administrativo, 
a Santé tem como foco a humanização 
e harmonização dos atendimentos 
hospitalares e clínicos com atenção 
aos detalhes e necessidades de cada 
ambiente.

A Santé é especialista no planejamento 
e acompanhamento ativo de propostas 

para todas as escalas e sob diferentes 
demandas e orçamentos. Para uma perfeita 
sintonia com as equipes de arquitetura e 
engenharia, disponibilizamos desenhos 
detalhados em 2D e 3D. Atuamos em todo 
território nacional.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
SANTÉ, bem-estar que acompanha

A SANTÉ cria projetos de mobiliário e 
soluções turn-key para hotelaria hospitalar.

Elaboramosprojetospara:

• Quarto de Internação
• Sala de Espera
• Refeitório
• Área Admnistrativa

Acreditamosno uso do designpara ampliar 
as possibilidades de cuidados com a saúde 
e o bem- estar.
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PRODUTOS E SOLUÇÕES
Jeito de cuidar Santé - 4S

S de Saúde
Oferecemos projetosde mobiliário 
e soluções para hotelaria hospitalar 
buscando impacto diretona saúde e bem- 
estar daspessoas. Desenvolvimento de 
produtospersonalizado.

S de Serviço(s)
Excelência do serviço que oferecemos aos 
clientes na humanização dos espaçosde 
saúde. Entregas para todo o Brasil

S de Simplicidade
Comprodutos funcionais, inspirados no 
mobiliário residencial, a Santéapresenta 
soluções. Adequação de acordo com a 
dimensão do projeto nos padrões alto, 
médio e econômico
 
S de Sofisticação
Apresentamos soluções com materiais 
de alta performance aliados a um design 
elegantee confortável. Disponibilização de 
blocos2D e 3D, renderização em imagem e 
vídeo.

MIX PRODUTOS

 Trabalhamos com um mix consistente 
de produtos com alta qualidade e design 
que atende à todos os tipos de ambiente.

CONTATO

AFS | CADERNO TÉCNICO | SANTÉ

santemobiliario.com.br

contato@santemobiliario.com.br
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APRESENTAÇÃO

 A Valemam é uma empresa brasileira 
que desenvolve soluções com inovação 
voltadas para projetos de infraestrutura 
de energia, voz, dados e CFTV. A empresa 
atua desde 1994 e utiliza o design como 
ferramenta estratégica para entender as 
problemáticas do mercado e traduzi-las 
em soluções que geram boas experiências 
aos nossos clientes e parceiros comerciais. 
Com mais de 10 patentes registradas, as 
linhas com maior destaque para área da 
saúde são: canaleta articulada FROG, os 
carregadores coletivos TUCA, eletrocalha 
modular APIS e as colunas articuladas EMA.

SOLUÇÕES

Canaleta Articulada FROG

 A Canaleta Articulada FROG em 
Alumínio é um engenhoso sistema 
modular, criada para conduzir e distribuir 
diferentes sistemas (elétrica, voz, dados e 
imagem). A inovação neste produto está 
justamente no conceito das articulações 

dos anfíbios, traduzido para o sistema de 
tampas articuladas. A partir da biomecânica 
destes animais nasceu o conceito para 
unir duas partes em alumínio. Assim, foi 
construído uma articulação funcional, de 
fácil manutenção e montagem, aliando a 
flexibilidade tanto do produto quanto suas 
aplicações.

Ideal para ser aplicado nas bancadas de 
laboratórios, clinicas e até como alternativa 
para distribuição de gases em réguas 
hospitalares. Esta solução comporta 
inúmeras conectividades em uma única 
solução.

Aplicação das canaletas articuladas Frog 
no Centro de Estudos Avançados de 
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grafeno - Laboratório Mackgraphe.

Em 2018, a Canaleta FROG foi premiada 
em um dos principais concursos de 

design do Brasil, o 32º Prêmio Design do 
Museu da Casa Brasileira.

Coluna articulada EMA

A coluna articulada EMA é um sistema 
vertical piso teto de condução de cabos de 
elétrica, voz e dados para áreas distantes 
das paredes. O conceito está presente na 
leve e resistente estrutura em alumínio 
extrudado, na versatilidade de aplicação, 
bem como no exclusivo sistema patenteado 
de tampas articuladas que facilitam a 
instalação e manutenção.

Aplicação das colunas articuladas Ema 
Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo

Em salas cirúrgicas, ilhas de trabalho, 
ambientes de pesquisa e estudo, é muito 
comum as instalações serem verticais. 
Pois o mobiliário sempre estará com um 
layout mais centralizado.

Carregador coletivo TUCA

O carregador coletivo Tuca é uma 
linha inspirada na proporção do bico 

do tucano com soluções ideais para 
diferentes aplicações, proporcionando 
mais comodidade e harmonia sem perder 
a funcionalidade e robustez. Fornece 
energia para aparelhos eletro eletrônicos 
como celulares, tablets, etc através de 
tomadas elétricas e saídas USB.

Por ser compacto e muito discreto, esta 
solução é muito utilizada em recepções, 
salas de espera e ambientes diversos. 
Oferendo possibilidade de recarga 
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rápida para os pacientes e colaboradores 
dos mais diversos ambientes de saúde. Os 
principais hospitais e clinicas médicas do 
Brasil já utilizam os carregadores coletivos 
Tuca como uma oferta de serviços em 
seus ambientes de espera.

O totem conta com um apoio que pode ser 
customizado com o logo dos hospitais ou 
clinicas. O produto carrega até 4 aparelhos 
eletrônicos ao mesmo tempo através de 2 
tomadas elétricas e 2 saídas USB. Solução 
ideal para ambientes com baixa circulação 
de pessoas, levando energia com conforto 
aos usuários.

Carregador coletivo Tuca com suporte 
personalizado. Aplicado em diversos 

ambientes do Hospital Nove de Julho em SP.

Eletrocalha modular APIS

O termo ‘Apis’, em latim, quer dizer abelha 
e observando este pequeno inseto e a 

engenhosidade da natureza podemos nos 
inspirar em suas soluções. A Linha Apis é 
uma eletrocalha modular onde o conceito 
é a ideia de uma estrutura celular para 
cobrir grandes vãos aéreos e se adaptar 
aos espaços de forma livre, rápida e 
versátil. Traduzimos este conceito criando 
um exclusivo sistema de montagem, 
composto por módulos suspensos que 
possam integrar iluminação, energia, 
rede, CFTV , gerando desenhos variados 
e ambientando diferentes espaços.

TREINAMENTO E 
CAPACITAÇÃO

Nossa política comercial é venda DIRETA 
através dos tomadores de decisão das 
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obras. Temos importantes parcerias com 
os principais consultores e escritórios de 
arquitetura. Cada linha de produtos possui 
um manual técnico individual que pode 
ser baixado no site www.valemam.com.
br . A Valemam oferece todo treinamento 
e capacitação com certificado para as 
equipes responsáveis pela instalação.

CONTATO
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valemam.com.br

projetos@valemam.com.br    

(11) 99598-2222

Leandro Cardoso
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APRESENTAÇÃO

 A VEPI Engenharia, fundada 
em 1997, é uma empresa de Projetos 
Multidisciplinares e Consultoria, com 
atuação no ramo de instalações industriais 
e medicinais em geral, encontrando-se 
devidamente registrada no CREA.

O Corpo Técnico da empresa é altamente 
qualificado, com larga vivência em 
projetos em diversas áreas (indústrias 
química, petroquímica, metalmecânica, 
automobilística, alimentícia, farmacêutica 
e outras), hospitais, universidades, centros 
de pesquisa e laboratórios.

SOLUÇÕES

Projeto de tubulações:

Detalhamento de tubulações, especificação 
de materiais, válvulas, equipamentos e 
instrumentos; orçamento e quantificação 
de materiais, para instalações de:

• Redes de Gases do Ar (Oxigênio, 

Nitrogênio, Argônio); Dióxido de 
Carbono (CO2 líquido e gasoso); Ar 
Comprimido; Vácuo; Óxido Nitroso; 
Gases Inflamáveis (Hidrogênio, 
Gás LP, Gás Natural, Gás Natural 
Liquefeito); Gases Tóxicos / 
Corrosivos (Amônia, Dióxido de 
Enxofre, Cloro e outros); Fluidos 
Criogênicos; projetos de aplicações 
industriais, medicinais e sistemas de 
alta pureza (microeletrônica, fibra 
óptica, laboratórios e institutos de 
pesquisa).
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• Levantamento em campo, “as builts” 
(conforme construído), memoriais 
descritivos e laudos técnicos.

• Elaboração de lay-outs de localização 
de centrais de armazenamento de gases 
(criogênicos ou não) - Site Survey.

• Elaboração de Projetos em CAD 3D.

Processos:

Elaboração / atualização de documentação 
técnica de processos / projetos em geral:

• Elaboração / Atualização de 
Fluxogramas de Processo (Process 
and Instrumentation Diagram - P & 
ID), Diagramas de Instrumentação 
(SWD); diagramas elétricos, plantas de 
aterramento, etc.

• Desenvolvimento de padrões de 
instalações para processos (siderurgia, 
criogenia, tratamento de efluentes, 
tratamento térmico, indústria 
alimentícia, farmacêutica e afins), 
baseado em normas técnicas nacionais 
e internacionais.

Civil / Estrutura metálica / Elétrica / 
Hidráulica / Serviços Afins:

• Projetos de bases para equipamentos 
industriais, diques de contenção, 
abrigos e afins.

• Cálculo estrutural e projetos de 
estrutura metálica, “pipe-ways”, “pipe-
racks”, passadiços, plataforma, monta-
cargas e outros.

• Desenvolvimento de projetos 
elétricos / instrumentação eletrônica 
e pneumática complementares aos 

projetos mecânicos.
• Elaboração de lay-outs industriais, 

para aprovação junto a órgãos 
governamentais (Prefeituras, 
Companhias de Água e Esgoto, 
Bombeiros, etc.).

• Infraestrutura: desenho / projeto / “as 
built” de redes de água potável, água 
industrial, esgoto, redes de drenagem 
pluvial, drenagem oleosa, não oleosa, 
mapa de riscos, rotas de fuga, desenhos 
de classificação de área.

Instrumentação e Controle:

Desenvolvimento de projetos de 
instrumentação e controle.

Outros Serviços:

• Gerenciamento e assessoria técnica em 
projetos.

• Acompanhamento de obras.
• Tradução técnica, elaboração de 

manuais de equipamentos e processos.
• Fornecimento de mão de obra 

especializada (subcontratação e/ou 
terceirização) para projetos, desenhos 
técnicos e levantamentos em campo.

• Digitalização e impressão de desenhos 
técnicos.

AFS | CADERNO TÉCNICO | VEPI ENGENHARIA
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• Assessoria em serviços de análise 
de risco (HAZOP), segurança em 
processo, engenharia clínica.

PRODUTOS E SOLUÇÕES

 Parceria com fabricantes de 
equipamentos para implantação já na 
fase dos projetos e com instaladoras 
devidamente homologadas para esse 
tipo de serviço (Gases Medicinais, Gases 
Especiais e Gases Industriais), solução 
completa desde o suprimento, distribuição 
dos fluídos e postos de consumo. Projeto, 
Equipamentos, Instalações, Processo e 
Comissionamento.

CONTATO
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vepi.com.br

jean@vepi.com.br

(19) 99602-7820

Jean Paul L. Vespasiano
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APRESENTAÇÃO

 A Via Luz é a empresa brasileira 
pioneira em soluções de iluminação 
100% LED para hospitais e outros grandes 
consumidores de energia elétrica.

Desde 2004, a empresa tem desenvolvido 
projetos de luminotécnica LED para novas 
construções, bem como no retrofit de 
edificações existentes.

Temos a seguinte estrutura: time de 
vendas, time técnico (pré e pós vendas) e 
fornecendo instalação quando necessário. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 Trabalhamos em parceria como um 
gestor de marcas de luminárias e lâmpadas 
LED, selecionando os melhores produtos 
no mercado, de acordo com as exigências 
individuais e específicas de utilização das 
mesmas pelos clientes e sem nenhuma 
relação de exclusividade com os fabricantes.

Nossos clientes hoje são empresas de 
grande e médio porte da vertical de 
saúde, hotelaria, corporativo, empresas 
globais e indústria.

A empresa, portanto, é dedicada à 
customização, fornecimento e instalação 
de luminárias e lâmpadas LED com 
garantia de prestação de serviços e 
produtos.
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PRODUTOS E SOLUÇÕES 

Temos soluções para todos os projetos, 
desde os mais simples ; substituição de 
lâmpadas convencionais por lâmpadas 
LED, até projetos de missão crítica como 
a implantação de um Hospital 100% 
LED (UNIMED RIO VERDE, UNIMED 
RONDONOPOLIS, UNIMED SANTOS E 
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - 
EM CONSTRUÇÃO - SÃO CAMILO, SÃO 
CRISTOVÃO, HOSPITAL BOLDRINI, INCOR, 
HOSPITAL DOM ANTONIO DE ALVARENGA, 
AACD, HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO, 
HOSPITAL DO AMOR, HOSPITAL ALEMÃO 
OSWALDO CRUZ, IBCC, DENTRE OUTROS).

Nossa política comercial é venda DIRETA 
através dos tomadores de decisão das 

obras. Temos importantes parcerias com 
os principais consultores e projetistas do 
mercado de iluminação LED.

SOLAR SOLUTIONS

A Via Luz se orgulha de ser uma plataforma 
de especialistas em energia solar 
fotovoltaica.

Nosso principal diferencial é trabalhar com 
equipes especializadas e comprometidas 

usando os melhores produtos certificado 
do mercado. 

Oferecemos uma solução completa 
para a geração de energia fotovoltaica 

adequada ao seu consumo com o melhor 
retorno financeiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O “timing” para sermos bem sucedidos 
em nossos projetos é sempre quando 
a especificação técnica está sendo 
desenvolvida. Dessa forma, podemos 
entender as necessidades e desafios 
dos clientes e oferecer a solução mais 
adequada, seja do ponto de vista técnico 
ou comercial.

CONTATO
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vialuz.net

contato@vialuz.net

(11) 98915-0842 / (11) 99258-6667

Aline Rubio
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afsbrasil.com.br

afsbrasil@afsbrasil.com.br

(11) 98737-2750

@AFSBrasil


