
Serviços
Personalizados caso a caso



Os nossos serviços: 
Personalizados e orientados para os clientes!
Colocamos o nosso know-how ao seu dispor para o acompanhamento dos seus projetos nacionais e 
internacionais. O nosso serviço comercial está equipado com instrumentos de forma a garantir um 
acompanhamento personalizado dos clientes e um vasto serviço de aconselhamento. 
Colaboramos consigo durante o seu planeamento da obra ou em fase de concurso público. O nosso conceito 
de logística garante que os nossos produtos fiquem rapidamente disponíveis para si, e se assim o desejar 
podemos fabricá-los de acordo com as suas necessidades. 

Serviço de planeamento

Já durante a fase de concurso público poderá receber apoio profissional dos nossos comerciais e dos nossos 
engenheiros do departamento técnico. Trabalhamos em conjunto com os seus gestores de projetos e engenheiros, 
seja na partilha de informação técnica, documentação na fase de planeamento, na implementação e verificação 
antes do início da instalação ou no controlo exato das entregas da mercadoria.

A nossa gama de serviços para quem planeia
 Cadernos de encargoss
 Elaboração da documentação técnica para os concursos públicos de acordo s

com a documentação solicitada no projeto
 Biblioteca CAD 2D/3D para conceção dos elementos de construçãos

A nossa gama de serviços para quem executa
 Elaboração personalizada de propostas de acordo com o caderno de s

encargos ou a documentação do projecto
 Análise das plantas CAD e elaboração de soluções otimizadass
 Criação de desenhos CAD, listas de peças e apresentações esquemáticass
 Conceção de soluções especiais se a fixação não puder ser concretizada s

com produtos padrão
 Cálculos estáticos e comprovativos de estabilidades
 Cálculos individuais de proteção contra incêndios de acordo com Eurocode 3s

Serviço de pré-fabrico com garantia da fábrica
Fabricamos soluções de suportagem inteligentes e específicas a clientes para montagens técnicas residenciais e 
montagens industriais. Isto minimiza o esforço de montagem, reduzindo assim o tempo de construção e aumentando a 
segurança. O nosso elevado nível de pré-fabrico permite o fornecimento dos suportes em pequenos lotes personalizados 
de acordo com as necessidades do projecto.

Os elementos construtivos pré-fabricados representam um enorme potencial de poupança e são um elemento 
imprescindível na nova filosofia de instalação.

Vantagens:
Elaboração simples da propostas
Redução de esforço no planeamentos
Redução de esforço na montagems
Redução do tempo da construçãos
Utilização eficiente de pessoal especializados
Custos finais fixoss
Garantia devido à fabricação em fábricas
Fornecimento Just-in-Time no estaleiros
Qualidade constantes
Sem sobras de materials

Teremos todo o gosto em fornecer-lhe os nossos produtos e as respetivas possibilidades de 
aplicação diretamente à sua porta. As perguntas e as soluções aos seus problemas podem ser 

processadas diretamente no local.

Fale connosco para marcar um dia para formação de montagem com os seus colaboradores.

A execução profissional de projetos de instalação exige mais do que o fornecimento de bons sistemas de 
fixação. Estamos aqui para si: com o nosso know-how, acompanhamos os seus projetos nacionais e 
internacionais. O serviço técnico Sikla é eficaz e abrange o planeamento, a elaboração de desenhos, 
cálculos estáticos, serviço de entregas e o acompanhamento em obra.

Com o nosso know-how e uma equipa de especialistas, prestamos-lhe apoio e garantimos que as suas 
montagens são bem-sucedidas.

Supervisão em obras
Formação aos técnicos de montagems
Logística no estaleiro: disponibilização e abastecimento de contentores de materials

Eficiente e competente

Acompanhamento profissional no local

Vamos até si!



www.sikla.pt
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Cabeço Velhinho - Volta da Pedra
P -2950-059 Palmela

Tel   +351 21 233 8430
Fax  +351 21 233 8438
pt.clientes@sikla.com


