
www.zinkpower.com 

GALVANIZAÇÃO É ZINKPOWER®
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GALVANIZAÇÃO: RÁPIDA, CONFIÁVEL E EFICIENTE.

• Assessoria na fase de construção
• Consultoria em proteção anti-corrosão
• Entrega de materiais na obra do cliente (opcional)
•  Complementação e orientação para a montagem de 

componentes
• Assistência na elaboração de aprovações e aceites
• Embalagens (opcional)
• Armazenamento provisório
• Jateamento (opcional)
• Decapagem
• Galvanização por metalização

Recebimento / Expedição 
Segunda – Sexta
08:00 – 16:00

Serviços

Nossos serviços
•  Galvanizamos uma vasta gama peças de aço com dimensões

12,75 x 1,90 x 3,15 m.
• Passivação para proteção contra a corrosão branca.
• Capacidade de carga do guindaste até 7 toneladas de peso/peça.
• Adaptamos individualmente os serviços de logística.

Vantagem da galvanização a quente
Em comparação com produtos revestidos, a galvanização por imersão a 
quente de peças de aço é mais durável e mais resistente. Menos recursos 
são consumidos, as emissões são mais baixas, e o balanço de emissões 
de carbono é consideravelmente mais favorável.

Entre em contato conosco, benefi cie-se de orientações técnicas e prazos 
de entrega curtos.

Tested for conformity with 
the ZINKPOWER® Group 
environmental standards



Aço e estruturas metálicas são a base do seu trabalho. O cuidado e 
lidar com sua proteção é a nossa missão. Em 37 locais, na Europa, 
América e Ásia podemos galvanizar suas peças e produtos – desde 
peças individuais, de aço, de estruturas complexas, bem como de 
produção seriada industrial. De forma rápida, confi ável, ambientalmente 
correta e com maior precisão. 

Cada uma de nossas empresas é certifi cada de acordo com a norma 
DIN EN ISO 9001. Galvanizamos de acordo com as normas ABNT 
NBR 6323 / ASTM A 123 / EN ISO 1461. Profi ssionais altamente 
treinados fornecem a mais alta qualidade e monitoramento de todo o 
processo produtivo.

Também pertence à fi losofi a do grupo ZINKPOWER® o cuidado com 
o meio ambiente. Dessa forma desenvolvemos normas ambientais 
próprias e restritas, que são aplicadas consistentemente em cada 
unidade. A produção é livre e isenta de resíduos liquidos, nossa 
Engenharia desenvolveu fi ltros e sistemas que são usados para a 
fi ltragem e purifi cação do ar. Cada investimento também é verifi cado 
quanto à sua efi ciência energética e sustentabilidade ambiental. Em 
consequência disso todas as empresas também estão certifi cadas de 
acordo com a norma DIN EN ISO 14001.

Galvanização com ZINKPOWER São Paulo: ambientalmente 
susten tá vel, garantia da mais alta qualidade e extremamente 
econômica – um método que vale a pena. Certifi que-se!

FAZEMOS MAIS DO ZINCO.

Ver o verde.
Pensar verde.
Galvanizar verde.
Com ZINKPOWER®.



O RESULTADO FALA POR SI SÓ.
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GALVANIZAÇÃO SEM FRONTEIRAS 

ALEMANHA
Schlierbach | Neumünster | Rostock | Schönberg

Hamburg | Remels | Bernau | Berlin
 Braunschweig | Schopsdorf | Calbe | Hilden

 Hückelhoven | Meckenheim 
Radebeul | Lahr | Fürstenfeldbruck 

ÁUSTRIA
Brunn/Wien | Bergheim | Gratkorn

Wiener Neustadt | Klagenfurt | Vorchdorf 
REPÚBLICA CHECA  Decin | Roudnice | Ostrava 

ESLOVÁQUIA  Malacky | Sucany/Martin
HUNGRIA  Mosonmagyarovar 

POLÔNIA  Stettin | Buk | Konin 
MÉXICO  Monterrey 
BRASIL  São Paulo 

INDONÉSIA  Jakarta | Batam
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS  Sharjah

Rod. SP-332 km 149,5
13160-000 Artur Nogueira – SP
Tel +55 (19) 3090 2356 
saopaulo@zinkpower.com
www.zinkpower.com
www.green-dip-galvanizing.com

COMO CHEGAR LÁ

Você pode nos encontrar na rodovia SP-332-Rodovia Professor Zeferino Vaz em 
Artur Nogueira.

Do Sul
Rodovia SP-332 de Cosmópolis na direção de Engenheiro Coelho. Pouco antes de Artur 
Nogueira, você vai encontrar no lado esquerdo. Saída 149.

Do Norte
Rodovia SP-332 de Engenheiro Coelho para Cosmópolis. Pouco depois Artur Nogueira, 
você vai encontrar no lado direito. Saída 150.

GPS 
S 22° 35‘ 56“ W 47° 11‘ 21“


