
K W  D O  B R A S I L

ANDAIMES E ACESSOS

Andaimes tubulares e abraçadeiras adaptáveis;

Andaime de encaixe em aço galvanizado;

Modernos modelos de montagem e layout em vasos e estruturas assimétricos;

Plataformas elevatórias articuladas e sanfonadas;

Equipe altamente treinada e com expertise reconhecido nos                                          
mercados que atuamos;

Elaboração de projeto e recolhimento ART - CREA.

A KW DO BRASIL fornece soluções completas em fornecimento, montagem e 
desmontagem de Andaimes e Acessos para construção, operação e manuten-
ção de unidades industriais, permitindo acesso seguro aos mais diversos servi-
ços em unidades industriais, interna ou externamente aos vasos e estruturas, 
viabilizando manutenções, atividades e inspeções de forma segura e eficiente.

As soluções que oferecemos a nossos clientes são completas no atendimento 
das demandas industriais em termos de acesso para a melhor execução de suas 
atividades, assegurando a viabilidade da manutenção de suas unidades indus-
triais por meio dos serviços de isolamento térmico, manutenção refratária, 
pintura industrial, manutenção eletromecânica, inspeções e tantas outras 
demandas onde o acesso seguro é ponto determinante do sucesso da atividade.

As soluções completas fornecidas pela KW DO BRASIL abrangem amplamente 
o processo de andaimes e acessos, garantindo a eficiência das atividades que 
demandam esta solução, viabilizadas através de várias opções de atendimento.



Nosso modelo de gestão nos permite o compartilhamento de experiências e 
lições aprendidas, oferecendo soluções inovadoras e competitivas para nossos 
clientes, antecipando riscos e medidas preventivas, e otimizando nossos servi-
ços em termos de desempenho, segurança, respeito ao meio ambiente e 
eficiência de processos.
 
Através de rígidos procedimentos de segurança nos processos de montagem e 
liberação dos andaimes e acessos, seguindo premissas de engenharia, saúde e 
segurança industrial, asseguramos acesso seguro e consequente condição para 
que os serviços a serem executados possam atingir seus melhores padrões de 
eficiência e qualidade.

O emadeiramento dos pisos e laterais é realizado somente com madeiras certi-
ficadas, respeitando as mais rigorosas leis ambientais e mantendo nosso com-
promisso com o meio ambiente e assegurando, assim, em conjunto com nossos 
clientes, um comportamento responsável e seguro junto às comunidades em 
que atuamos.
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