RPM CONSTRUÇÕES LTDA.
A RPM CONSTRUÇÕES e uma empresa de construção que abrange tanto as áreas de
construção em geral como as áreas em elétrica, criada em 1996.
Nossos especialistas em construção são dedicados a completar seu projeto (grande ou
pequeno) com resultados de qualidade, dentro do prazo e do seu orçamento.Nosso foco
é desenvolver trabalhos que excedem as expectativas, mantendo sempre um padrão de
qualidade e atendimento em nível elevado.
Nossos serviços
COMUNICAÇÃO VISUAL
BRISE
Na construção civil, em geral, e nas edificações, em particular, à exigência da eco
sustentabilidade veio somar-se a indispensabilidade de certos atributos da
habitabilidade, como por exemplo, o conforto térmico e a luminosidade.
ACM
Revestimento de fachadas, pórticos, totens, placas (residenciais e comerciais).
Cada vez mais atual na arquitetura da cidade, o ACM é bem utilizado como revestimento
em fachadas comerciais, residenciais e em projetos de comunicação visual.
PINTURA DE FACHADA
Com quadro de colaboradores e capacidade técnica a RPM construções se empenha em
realizar serviços de qualidade que visam à boa conservação em condomínios,
residências, indústrias, comércios, estabelecimentos de diversos portes e segmentos,
sempre visando a excelência dos seus resultados perante seus clientes.
LIMPEZA DE FACHADA E VIDROS
A RPM CONSTRUÇÕES é uma empresa , especializada em prestação de serviços de
limpeza e conservação. Atendemos Escolas, Escritórios, consultórios, residências,
condomínios, industrias e particulares. Lojas, Clínicas, Hospitais, Supermercados,
Shoppings, Estabelecimentos de Ensino, Clubes, Demais Segmentos consulte nos!
SERVIÇOS DE ELÉTRICA
Entrada de energia em média e baixa tensão;
Instalação e montagem de subestações em alvenaria e blindadas
Instalação e montagem de centros de medição;
Distribuição de força através de barramentos blindados, eletrocalhas, leitos, perfilados,
dutos e piso e eletrodutos, cabos de baixa e média tensão, tomadas e plug-in;

Instalação de grupos geradores manuais e automáticos;
Instalação e substituição de quadros gerais e de distribuição de média e baixa tensão,
CCM?s;
Instalação de No-break?s e estabilizadores;
Instalação de iluminação, tomadas e interruptores;
Instalação de SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas);
Instalação de sistema de alarme e detecção de incêndio;
Instalação de infra-estrutura para sistemas de automação comercial, automação
residencial, áudio e vídeo, telefonia, CFTV etc.;
Adequação de instalações para norma NBR 5410;
Adequação de sistemas de incêndio para aprovação de AVCB;
Elaboração de relatórios e laudos etc.
Projeto e execução de instalações elétricas;

Instalação de equipamentos elétricos em geral ( ex: ar condicionado, ventiladores de
teto, balcões frigoríficos, luminárias, equipamentos para escritórios, chuveiros e torneiras
elétricas);
Investigação de problemas elétricos (desligamento contínuo de disjuntores
(Fusíveis, queima constante de lâmpadas e resistência de chuveiros);

Atendimento emergencial.
Atendemos as áreas comercial, industrial e residencial.
CONSTRUÇÕES E REFORMAS
A RPM CONSTRUÇÕES
constrói casas personalizadas atendendo suas necessidades e estilo, seja na Cidade,
em Condomínios, na Praia ou no Campo.
Forros
Revestimentos
Telhados
Pintura
Textura
REFORMA em geral ...
SERRALHERIA
A RPM CONSTRUÇÕES presta serviços de qualidade com resultados satisfatórios.
Preocupada com o conforto e segurança de seu negócio, a RPM CONSTRUÇÕES,
presta serviços de manutenção e consertos em geral com toda qualidade e eficiência de
seus produtos e profissionais qualificados.
PINTURAS: RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL

Procuramos trabalhar com os melhores materiais para que possamos ter sempre

excelentes resultados com acabamento perfeito e uma execução com o maior nível de
limpeza.
Serviços de Pintura externas e internas
Restauração de Pinturas
Tratamento de Trincas e Rachaduras em Pinturas
Tratamento do concreto aparente
Lavagem, restauração e rejuntamento de pastilhas
Pinturas de subsolos, Garagens, Demarcação de Vagas e Tubulações Aéreas
EXECUTAMOS SERVIÇOS EM:

Condomínios Residenciais e Comerciais
Pinturas de Prédios
Pinturas Industriais
Pinturas de Bancos
Pinturas de Escolas
Pinturas de Hotéis
Pinturas de Hospitais
Pinturas Residenciais
PISOS E REVESTIMENTOS
Visando atender aos mais exigentes níveis de qualidade em serviços de instalação de
revestimento e pisos, capacitamos equipes altamente especializada que alia técnica e
conhecimento em instalação de diversos materiais. Sabemos que não basta apenas
trabalhar com produtos de alta qualidade, entendemos que é preciso inovar e apresentar
soluções completas em todo processo.
Conserto de Telhado
Conserto de vazamento em telhados e coberturas com verificação de telhas soltas
calhas e rufos enferrujados e furados, pois quando foram executados não sofreram
tratamento anti-ferrugem, bocais e prumadas de coleta de águas pluviais insuficientes ou
até obstruídos por falta de limpeza.

? telhas quebradas por pessoas não autorizadas que sobem no telhado sem
conhecimento do zelador ou síndico, para arrumar antenas e realizar outros serviços.

? telhados feitos por pessoas não habilitadas, apresentando defeitos de concepção,
colocação de telhas (recobrimento), inclinação e outros.

? A melhor solução para esses problemas é realizar verificações periódicas nos telhados,
limpeza e tratamento anti-ferrugem de calhas, rufos e a reforma com firma especializada.
Drywall
Executamos serviços de:
Montagem, desmontagem e remanejamento de
Forros e divisórias
Paredes
Sancas
Serviços Hidráulicos
Instalação de sistemas de água fria;
Instalação de sistemas de água quente;
Instalação de sistemas de águas pluviais;
Instalação de rede de distribuição de esgoto;
Instalação de rede de distribuição de gás;
Instalação de rede de hidrantes;
Instalação de rede de sprinklers;
Instalação de redes de ar comprimido, vapor, gases medicinais e gases combustíveis;
Instalação de sistemas de aquecimento solar
Instalação de barriletes;
Instalação de válvulas redutoras de pressão;
Instalação de sistemas de captação e reuso de águas pluviais;
Instalação de sistemas de piscina (trocador de calor, filtros etc.);
Instalação de bombas (recalque, águas pluviais, esgoto, incêndio, pressurizador etc.
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