




Com a utilização da técnica de acesso por cordas, realizamos
inspeções e manutenções em locais antes inacessíveis, evitando
assim a utilização de andaimes.

Os serviços são executados de forma mais rápida e segura, reduzindo
os custos e o tempo de mobilização das equipes.

Disponibilizamos para acompanhamento dos serviços, profissionais
devidamente credenciados em seus respectivos órgãos competentes,devidamente credenciados em seus respectivos órgãos competentes,
sendo eles: CREA, SNQC, FBTS e IRATA.

INTRODUÇÃO

ALPIEND



A ALPIEND, visa conduzir seus negócios adotando uma postura
proativa junto aos seus clientes, garantindo a execução dos
trabalhos e treinamentos, observando os requisitos de qualidade
bem como avaliando os possíveis impactos de suas atividades.

   Ética e Honestidade.
   Transparência nas relações com o cliente.
   Segurança e Comprometimento.
   Responsabilidade Socioambiental.
   Excelência no Atendimento.
   Qualidade dos Serviços.
   Atendimento aos prazos contratuais.   Atendimento aos prazos contratuais.
   Incentivar a criatividade dos Colaboradores,
promovendo ambiente harmônico e prazeroso
para execução de suas tarefas.

Executar serviços, com qualidade e transparência, agregando a
Técnica de Acesso por Corda (alpinismo industrial), para reduzir
custos, prazos e riscos de acidentes.

Ser referência no Mercado Nacional de Manutenção em Geral,
Inspeção e Ensaios Não Destrutivos, utilizando as técnicas de
Acesso por Cordas (alpinismo industrial) até 2018.

POLÍTICA DE QUALIDADE

MISSÃO

VISÃO

VALORES

A ALPIEND



A Alpiend possui know-how e ampla experiência
com prestação de serviços relacionados ao setor
de alpinismo industrial.

O atendimento aos seus clientes e parceiros
ocorre nos menores prazos observados
atualmente no mercado industrial, graças à
cultura interna de inovação que tem reduzidocultura interna de inovação que tem reduzido
fortemente os pontos que dificultam os
processos de qualificações.

A Alpiend atua na execução de serviços em
altura.

SERVIÇOS

www.alpiend.com



Corte e solda.
Pintura.
Limpeza Estrutural.
Montagem e manutenção de estruturas.

Inspeção de Fabricação.
Inspeção de Montagem.
Inspeção de Tanque de Armazenamento.
Inspeção de Tubulação.

Caixas d'água.
Estruturas metálicas.
Pinturas externas em geral.
Tratamento de fissuras e trincas.

Líquido Penetrante – LP.
Partículas Magnéticas – PM.
Medição de Espessura – ME.
Ultra-Som-US.
Análise de Ligas.
Inspeção de Pintura.

Inspeção em Estrutura Metálica - NR-18.
Inspeção em Ponte Rolante.
Inspeção Estrutural em Guindaste.
Inspeção em Shiploader.
Inspeção Portuária Atendendo todos os
Requisitos da NR-29.

Resgate em espaço confinado e em altura.Avaliação Visual de Estruturas.
Laudos Fotográficos.
Filmagens e fotos.

Impermeabilizações de Estruturas.
Rejuntes.
Manutenção de Geradores.
Montagem e desmontagem de
Ornamentações de natal.
Decorações em geral.
ManuManutenção e Pintura de Estruturas Eólicas
Inspeções NR-13
Treinamento NR-13
Ensaios não-destrutivos

Limpezas de fachadas.
Vidros, Totens, Caixas d'água.
Calhas, pastilhas e granitos.
Acabamento e limpeza pós-obra.

SERVIÇOS

Serviços



PARCEIROS

www.alpiend.com



CONTATO

Voando, sonhamos mais alto.

Contato


