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A Alvenius mais uma vez deu um passo à frente e trouxe ao Brasil o conceito de “fabrication”, também 

conhecido como “obra seca”, algo largamente utilizado nos EUA e Europa. 

Sustentada pelo seu DNA de inovação, a companhia visa sempre sua evolução contínua para oferecer 

soluções inéditas e viáveis aos mercados que atua.

O ACS (Alvenius Centro de Serviços) é uma estrutura dedicada especicamente para oferecer o serviço 

de pré-fabricação e pintura de tubulações. Os instaladores recebem na obra os tubos com suas 

extremidades preparadas de acordo com as especicações do projeto (ranhura por laminação ou por 

corte, anéis sobrepostos ou anges) e identicados para serem montados: no comprimento certo, com 

as derivações preparadas e/ou meias luvas soldadas para sprinklers e no acabamento desejado.

Execução de Ranhura por Laminação

Solda de Meia Luva para sprinkler ou derivação

Pintura
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Sistemas Tubulares:
criando conexões, estabelecendo alianças
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Benefícios:

Processos:

LEVANTAMENTO E 
DETALHAMENTO DO 

PROJETO EM SOFTWARES 
ESPECÍFICOS

SOLDA DA MEIA LUVA

PINTURA

EXECUÇÃO DE RANHURA

IDENTIFICAÇÃO
(ETIQUETAS)

COMPRA, FABRICAÇÃO OU 
RECEBIMENTO DE TUBOS 

(BENEFICIAMENTO)

EXPEDIÇÃO PARA O 
CLIENTE

APROVAÇÃO 
DO CLIENTE

ELABORAÇÃO DA 
ORDEM DE PRODUÇÃO

Agregar valor ao portfólio das empresas envolvidas.

Industrializar a mão de obra.

Reduzir o número de operários em campo.

Facilitar a operação do instalador.

Minimizar os riscos ambientais no canteiro de obra.

Otimizar a cadeia de fornecimento (Engenharia, Fabricação e Instalação).

Identificar precisamente a localização dos materiais na instalação.

Agilizar o processo de montagem em campo.

Diminuir o espaço necessário na obra.

Reduzir o índice de erros em campo.

Minimizar a necessidade de locação de equipamentos e insumos.

Reduzir o custo final instalado.

Objetivos:
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Mercados x Disciplinas Fotos 

M e r c a d o s

D i s c i p l i n a s

Faixa de produção

07

Galpões Logísticos

Combate a Incêndio AVAC-R Utilidades

Shopping Centers IndústriasEdifícios Comerciais

Tubos: Ø de 1 ¼” até 8”

Meia luva: Ø de ½” até 4”  

Pintura externa: 
Ø de 1 ¼” até 10” (SCH-40) 
Ø de 1 ¼” até 12” (SCH-10) 
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