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C O R P O R A T I V O



Oferecer soluções tubulares completas por meio de 

produtos inovadores e de alta qualidade, adotando um 

atendimento diferenciado de modo que todos os 

processos envolvidos sejam consideravelmente mais 

ágeis, práticos e econômicos.

MissãoSistemas Tubulares:
Criando conexões, estabelecendo alianças

02 www.alvenius.ind.br

Empresa fundada em 1919 na Suécia, a Alvenius atua no mercado nacional desde 1954 e está consolidada em diversos setores, 

tendo como bagagem décadas de sólida presença, inclusive com produtos considerados sinônimos de categoria. Seu 

relacionamento individualizado, com a entrega de produtos de qualidade e serviços agregados, permite à companhia 

construir alianças com seus clientes, por meio de uma troca justa e consistente.

Sua essência empresarial possui atributos que norteiam toda e qualquer atividade desenvolvida pela companhia, atitudes 

que estão enraizadas no dia a dia de seus colaboradores para que sua identidade seja transmitida e percebida da maneira 

adequada.

03

No DNA da Alvenius estão as seguintes características:

• qualidade  • inovação  • solidez  • relacionamento  • conhecimento técnico 

• transparência  • ética  • compromisso  • fidelidade  • visão global

Acredita-se que o resultado da soma de atributos físicos 

e humanos contribui na construção de alianças com seus 

clientes. 

Físicos:

• produtos certificados e de qualidade comprovada;

• centro de treinamento;

• estoque e disponibilidade de equipamentos.

Humanos:

• vendas técnicas;

• equipe de engenharia;

• expertise de produto;

• suporte técnico em campo;

• desenvolvimento a quatro mãos.

Recursos
Humanos

Recursos
Físicos

Alianças

Trabalhar com a Alvenius significa tranquilidade porque a 

empresa coloca à disposição dos seus clientes as melhores 

tecnologias e soluções adequadas em sistemas tubulares, 

atendendo às mais diferentes exigências do mercado. 

Permite a união entre tubulações de maneira 

simples, limpa e rápida:  sem solda!

•  Inovação: oferecer soluções eficazes através de produtos  

e serviços diferenciados e completamente exclusivos.

• Relações sustentáveis: desenvolver cooperações de  

longo prazo com seus  c l ientes ,  colaboradores ,   

fornecedores e com a sociedade, sempre através de   

fatores de motivação e integridade.

•  Visão Global: permanecer em constante sintonia com o   

mundo para identificar eventuais oportunidades,  

aproveitando-as de modo temporal.

Valores

O diferencial da Alvenius
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A Empresa

A Alvenius tem larga experiência no fornecimento de sistemas que utilizam o conceito de união através de acoplamentos 

mecânicos. Hoje é uma das companhias mais versáteis e completas do mercado em termos de soluções tubulares.

Produz tubos em aço carbono com costura helicoidal e conexões-padrão em aço carbono de até 914mm (36”) com espessura 

de até 9,50mm, além de peças especiais feitas em caldeiraria e acoplamentos modelo K10 de até 1219mm (48"). Paralelo a 

isso, comercializa tubos com costura longitudinal oriundos de empresas terceiras.

São fornecidas linhas completas no Sistema Ranhurado, como acoplamentos, conexões e válvulas, aluguel e venda de 

máquinas de ranhura, além de sprinklers, detectores, painéis de endereçamento e válvulas de governo e alarme, 

permitindo que a Alvenius ofereça inúmeras opções em sistemas tubulares e equipamentos, sendo elas adequadas a cada 

tipo de mercado, projeto e realidade de seus clientes.

A Metalcoating, empresa controlada pelo Grupo, é especializada na aplicação de revestimentos orgânicos para proteção 

anticorrosiva. Além disso, os sistemas fornecidos podem ser revestidos com outros materiais disponíveis no mercado, por 

meio de empresas parceiras.

O propósito da Alvenius em termos de linhas é produto é oferecer, sob os mais rígidos critérios técnicos e viáveis, o conjunto: 

tubos e conexões revestidos, unidos por acoplamentos mecânicos. Tal solução garante maior vida útil da tubulação, elimina 

definitivamente o processo de solda na obra, resultando em inúmeras vantagens técnicas e financeiras aos projetistas, 

instaladores e clientes finais.
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$$
TUBO REVESTIDO ACOPLAMENTO

MAIOR 
ECONOMIA
NO LONGO

PRAZO

MENOS MÃO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA

MENOR 
NECESSIDADE DE 
EQUIPAMENTOS

EM CAMPO

MENOR TEMPO
DE PARADA

DURABILIDADE

Empresa controlada pela Alvenius:

D I S T R I B U I D O R   N O  B R A S I L

Mercados

Energia

Papel & Celulose

Shopping

Industrial

Infraestrutura

Petróleo/Naval

Edifícios

Mineração

Saneamento

Exportação Galpões

Agronegócio

M E C H A N I C A L

MÁQUINAS DE RANHURA

R E V E S T I M E N T O S

TUBOS DE AÇO e ACOPLAMENTOS K INCÊNDIO : DETECÇÃO e COMBATE

CENTRO DE SERVIÇOS

ENGENHARIA e TREINAMENTO S p r i n k C A D
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NOVA 
GESTÃO

L i n h a d o T e m p o H i s t ó r i a  d a  A l v e n i u s  n o  B r a s i l
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A empresa foi 
fundada na 
Suécia com o 
nome de Alveno.

Desenvolveu a 
tecnologia de 
união de tubos 
para o mercado 
automotivo.

Criou o sistema 
de engate 
rápido para 
união de tubos 
de irrigação. 
Acoplamento 
em Sueco = 
Koppling. 

Iniciou a 
produção de 
tubos com 
costura 
helicoidal.

Lançou os Light 
Weight Pipes 
(tubos 

de aço com 
parede fina), 
unidos por 
acoplamentos.

Chegou no 
Brasil com o 
nome de 
Irrigadora 
Paulista, 
importando 
tubos da 
Suécia. 

Montou sua fábrica 
em São Caetano do 
Sul, SP.

Evoluiu seu 
acoplamento 
“Koppling” e 
incrementou 
sua linha K10 
até 48” 
(1.219mm). 

Transferiu sua 
fábrica para 
Cotia, SP.

Aumentou a linha 
K20 para até 12” 
(318mm).

Iniciou sua gestão 
através da nova 
administração.

Introduziu a 
Metalcoating 
no mercado 
brasileiro.

Complementou 
a linha K20 até 
32” (812mm).

Iniciou a 
distribuição da 
linha de produtos 
Victaulic.

Começou a 
produção de 
tubos de até 
914mm (36”) X 
9,50mm X 
12.000mm. 

Conquistou o 
certificado ISO 
9001.

Adquiriu 100% 
do controle 
acionário da 
Metalcoating.

Tornou-se a 
maior 
distribuidora 
de produtos 
no Sistema 
Ranhurado 
da América 
do Sul.

Encerrou seu 
relacionamento 
comercial e a 
distribuição de 
produtos da 
Victaulic 
Company.

Firmou contrato 
de distribuição 
exclusiva no 
Brasil com a 
Shurjoint, a 
Viking e a Pace 
Machinery para 
suprir a 
demanda do 
mercado.

Encerrou seu 
relacionamento 
comercial e a 
distribuição de 
produtos da 
Viking. Iniciou a 
distribuição dos 
produtos Tyco,
compreendendo: 

Contribui 
para a 
fundação da 
ABSpk 
(Associação 
Brasileira de 
Sprinklers).

Inaugurou o ACS 
(Alvenius Centro 
de Serviços). 

Passou a 
distribuir os 
produtos VESDA.

Firmou 
contrato de 
exclusividade 
para 
distribuição 
dos produtos 
Mech. 
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Projetos

A Alvenius conta com uma equipe totalmente 

treinada e especializada para dar suporte na 

adequação e especificação dos projetos para os 

sistemas Alvenius K10, K20, Ranhurado ou RingJoint, 

dependendo da aplicação e requerimentos técnicos. 

Levantamento de projetos 

São elaborados precisos levantamentos de materiais e 

isométricos não somente para sistemas de proteção 

contra incêndio mas também para tubulações de 

utilidades, projetos de mineração, sucroenergético e 

indústrias em geral.

Engenharia

A Alvenius não se preocupa apenas em fornecer produtos de 

qualidade aos seus clientes mas investe também no relacionamento, 

estabelecendo alianças, através de serviços que contribuem para um 

fornecimento mais eficaz em termos de agilidade, economia, 

praticidade e, acima de tudo, confiança.

Diante disso, a estrutura organizacional da companhia possibilita 

um acompanhamento pré e pós-venda para que todas as etapas do 

fornecimento sejam executadas da melhor maneira possível.

CTA (Centro de Treinamento Alvenius)

A companhia conta com um Centro de Treinamento totalmente

equipado para capacitar seus clientes tanto na teoria quanto na

prática. Esse trabalho visa sempre o estreitamento das relações,

objetivando um completo entendimento acerca das diferentes

soluções oferecidas. Tal treinamento também pode ser dado na

empresa do cliente, ou mesmo no canteiro de obras.

Suporte técnico em campo

A equipe tem o propósito de fazer todo o acompanhamento 

pós-venda, dando treinamento e suporte em campo para que a 

montagem do sistema fornecido pela Alvenius seja feita da melhor 

maneira possível, respeitando os requisitos técnicos exigidos.

Aluguel de equipamentos 

Quando utilizado o Sistema Ranhurado, é recomendada a presença 

de uma máquina de fazer ranhura em campo com o intuito de 

efetuar ajustes na linha de tubulação. Nesse sentido, a Alvenius 

disponibiliza para locação os equipamentos necessários, a fim de 

viabilizar a execução do projeto.

Preparação de tubos e testes

A Alvenius oferece o serviço de ranhura por laminação ou por corte 

nos tubos em escala industrial através de modernos e eficazes 

equipamentos. Os tubos podem ser tanto de fabricação própria 

quanto de terceiros. Caso solicitado, são feitos testes hidrostáticos 

nos tubos para atender às exigências técnicas e garantir sua 

qualidade. Além disso, as extremidades dos tubos podem ser 

preparadas para receber o sistema K (anel de aço), flange, ou outro 

mediante consulta.

CTA - Centro de Treinamento Alvenius
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A Alvenius trabalha com o objetivo de satisfazer seus 

clientes, por isso tem o máximo cuidado em oferecer 

produtos de qualidade assegurada, procurando 

sempre superar os padrões de fornecimento. 

Os tubos, os acoplamentos e as conexões são 

fabricados de acordo com as principais normas 

nacionais e internacionais, e utilizam matéria-prima 

certificada desde o recebimento dos materiais até a 

entrega do produto final. Periodicamente são 

realizados testes e inspeções relacionados ao tipo de 

material, dimensões, resistência, estanqueidade, entre 

outros, a fim de garantir a qualidade dos produtos 

acabados. 

Já os produtos fornecidos pelas empresas parceiras 

(S i stema Ranhurado,  Spr inklers ,  Válvulas  e 

equipamentos de detecção e alarme) obedecem às 

principais normas técnicas nacionais e internacionais. 

Ao optar por soluções Alvenius, o cliente utilizará o 

que existe de melhor no mercado de sistemas 

tubulares, possibilitando que sua obra seja realizada 

com riscos mínimos em relação aos materiais.

Política da Qualidade 

Trabalhar com um sistema eficiente, baseado 

no relacionamento sólido com nossos 

colaboradores e fornecedores, buscando a 

melhoria contínua dos processos e a 

satisfação dos nossos clientes através do 

atendimento de seus requisitos“.

A questão da segurança no 

trabalho é tema primordial a ser 

levantado em qualquer 

empreendimento, buscando não 

apenas o bem estar e a 

tranquilidade dos trabalhadores 

mas também vantagens 

econômicas.

Segurança no trabalho

Os produtos que a Alvenius oferece contribuem para:

diminuir o índice de acidentes de trabalho, o que reduz os custos com 

seguro e o número de trabalhadores de licença;

eliminar chama e radiações da solda, reduzindo o grau de risco, tanto em 

relação ao ambiente quanto ao índice de acidentes de trabalho;

diminuir consideravelmente o tempo em que os trabalhadores ficam 

expostos ao trabalho, pois os sistemas de acoplamentos oferecidos pela 

Alvenius são instalados até 6 vezes mais rápidos que sistemas 

convencionais, desde que em condições adequadas de trabalho.

Sendo assim, é possível afirmar que as soluções em sistemas tubulares 

Alvenius têm excelente qualidade e praticidade, além de ótima relação 

custo / benefício (considerando-se o custo total instalado - produto e mão 

de obra), colaborando para um desenvolvimento sustentável eficaz e 

proporcionando segurança aos trabalhadores.

ISO 9001 ALVENIUS  

Responsabilidade Ambiental

Fabricação:

l 95% do ferro fundido utilizado nos acoplamentos e conexões        

l é reciclado;

l a areia utilizada na fundição é de origem recuperada, reduzindo a  

 destruição dos aterros;

l o processo de pintura das peças é feito por imersão, reduzindo 

 a emissão de VOC´s oriundos do spray;

l o transporte pode ser feito com peças pré-montadas, otimizando 

 o frete e gerando menor emissão de gases poluentes.

Instalação:

l a instalação dispensa a solda, o que elimina a necessidade  

 do  uso de energia e emissão de gases poluentes, além de  

 diminuir os riscos com as chamas;

l a poluição sonora é consideravelmente amenizada;

l a inexistência do processo de rosca reduz a zero o índice de 

 contaminação do solo;

l o ambiente de trabalho é seguro e saudável;

l o retrabalho é eliminado, normalmente por estar   

 relacionado ao processo de solda;

l os tubos utilizados podem adotar espessura reduzida  

 (Schedule-10), em conformidade com as normas nacionais,  

 tais como NBR 5580 e NBR 5590, e normas internacionais,    

 gerando economia de matéria-prima quando comparáveis às   

 tubulações anteriores Schedule-40 que utilizam o processo de  

 solda em sua união.

Operação:

l a adequação, extensão ou redução das linhas são realizadas  

 de maneira simples e rápida;

l os acoplamentos flexíveis (que absorvem vibrações) reduzem o índice

 de rupturas, diminuindo os níveis de vazamento da tubulação;

l o sistema não necessita ser totalmente drenado,  

 especialmente em retrofits, havendo menor desperdício do fluido;

l os revestimentos anticorrosivos aplicados pela Metalcoating 

 reduzem consideravelmente os riscos de vazamento de material 

 agressivo ao meio ambiente provocados pela corrosão, permitindo 

 que áreas essenciais para a manutenção do ecossistema não sejam  

 atingidas, como no caso das APP´s (Áreas de Preservação Permanente).

Qualidade
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Peças especiais

A Alvenius tem a flexibilidade de desenvolver e 

fornecer peças especiais, fabricadas sob medida 

para atender às necessidades de cada projeto.

O Sistema Alvenius K (shouldered end) 
  O sistema Alvenius K consiste na utilização de acoplamentos mecânicos flexíveis para a união de tubulações. 

Na extremidade dos tubos e das conexões é soldado um anel de aço para que o acoplamento se encaixe 

perfeitamente. 

Tubos com anel de aço na extremidade

Anel de vedação

Parafuso / Porca

Anel de aço

Segmento

Conexões-padrão

São oferecidas conexões-padrão, como: tees, 

ypsilons, reduções concêntricas e excêntricas, 

curvas, cruzetas e conexões de transição para 

outros tipos de união (flange, ponta lisa, 

mangote, ranhura). Essas peças são segmentos de 

tubos soldados que podem vir com suas 

extremidades preparadas de acordo com as 

especificações dos projetos (ponta lisa, anel de aço 

ou flange).

13

A linha de produtos fabricada e comercializada pela Alvenius é composta por tubos e conexões em aço 

carbono com costura helicoidal ou longitudinal, com anel sobreposto na extremidade para uso de 
  acoplamentos mecânicos tipo K.

Oferece tubos com ranhura por laminação (roll-grooved) ou ranhura por corte (cut-grooved), para uso de 

acoplamentos e conexões no Sistema Ranhurado.

Tubos

As dimensões dos tubos variam de 102mm (4") a 914mm (36”) de diâmetro, com até 9,50mm de espessura, 

podendo ser de 6 ou 12 metros de comprimento padrão ou 5,8 e 11,6 metros para exportação. 

Materiais

Aço carbono comercial, aço carbono estrutural e aços patináveis conforme SAE 1006 até 1012 / ASTM A36 / 

ASTM A283 Gr.C / CSN COR420 / CST COR 400 / USI SAC 300 / USI SAC 500 ou equivalentes.

De acordo com as normas ASTM A134, ASTM A139, AWWA C200 e NBR 9797, com costura helicoidal por 

arco submerso interno e externo, ou conforme NBR 5580 ou NBR 5590 com costura longitudinal, ou outra 

norma mediante consulta.

Fabricação
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Sistema de união de tubos PEAD ponta lisa

Sistema Ring Joint

*Consulte a Alvenius para maiores informações sobre os produtos listados pela UL e aprovados pela FM.

Sistema de união de tubos de aço ponta lisa

Sistema Ranhurado

Segmento

Anel de vedação

Linha de produtos para tubulação ranhurada
Parafuso / Porca

Ranhura

Anel de vedação

Segmento

Parafuso / Porca

Anel soldado

Parafuso / Porca

Anel de vedação

Garras 
de aço

Segmento
Anel de vedação

Dentes 

Parafuso / Porca

A Mech foi fundada em 1962 e nas últimas 
décadas aproveitou cada oportunidade 
para consolidar sua força. Hoje é um grupo 
empresarial de grande escala, com 
tecnologia avançada e atuação global.

Sua capacidade de produção e competência em P&D permite que 
sejam oferecidos produtos de alta qualidade, certificados pelas 
principais entidades mundiais.

A Shurjoint é uma companhia multinacional com sede em Las Vegas 
(EUA), desde 1974 acumula experiência no desenvolvimento e 
fabricação de acoplamentos mecânicos, conexões e válvulas.

Tem em sua linha cerca de 3 mil componentes individuais em diversas 
ligas metálicas, utilizados nos mais variados sistemas de tubulações, 
de aço carbono, aço inox, cobre, alumínio, PEAD, PVC e até ferro 
fundido.

Grinnell é a marca premium da Tyco para um extenso portfólio 
de soluções tubulares. Além dos produtos no Sistema 
Ranhurado com aprovação ABS, a companhia oferece linhas 
específicas para mercados, como: AVAC-R, Naval, Petróleo&Gás, 
Sanitário e Mineração.

Pace Machinery é uma das maiores fabricantes americanas de 
máquinas de ranhura, além de possuir uma vasta linha de outros 
produtos específicos para preparação de tubulações. Seu objetivo 
é proporcionar rapidez e eficiência nos processos os quais está 
envolvida.

L I N H A D E P R O D U T O S

Conexões padrão

Acoplamentos para 
altas pressões

Acoplamentos para 
grandes diâmetros

Acoplamentos para 
tubos de aço ponta lisa

Acoplamentos para 
tubos de PEAD ponta lisa

Curvas de raio longo

Acoplamentos flexíveis

Adaptadores para flange Conexões em inox

Acoplamentos rígidos

Tee Mecânico Válvulas

Acoplamentos em inox

Saddle-let (outlet) Ranhura por corte

Ranhura por laminação

Acoplamentos de redução
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AcessóriosProjetores

Sprinkler de cobertura estendidaSprinkler padrão

Sprinkler de resposta rápidaSprinkler de armazenagem

Sprinkler para aplicações especiaisSprinkler seco

Sistema de dilúvio e Sistema de pré-ação

Sistema seco

Sistema molhado

A Tyco Fire Protection Products é líder na fabricação e distribuição de sistemas de combate a incêndio, oferecendo a mais ampla linha de 

produtos do mercado. Constantemente expande suas capacidades, proporcionando aos seus clientes soluções eficazes para proteção 

contra incêndio em empreendimentos comerciais, industrias, residenciais, entre outros.

Distribuição

A linha de proteção contra incêndio para riscos especiais da Ansul é projetada, fabricada e testada sob as mais rígidas normas nacionais 

e internacionais. Os engenheiros da Ansul trabalham lado a lado da indústria para proteger do fogo as pessoas e os patrimônios.

Líquidos geradores de espuma TanquesDispositivo de descarga Equipamentos portáteis

Simplex é um líder de longa data na proteção à vida e aos 

empreendimentos. São entregues às principais indústrias 

complexas soluções para detecção, alarme e supressão de 

incêndio.  

As soluções VESDA para Detecção de Incêndio com Aviso Muito 

Precoce (Very Early Warning Fire Detection - VEWFD) utiliza 

detecção de fumaça por aspiração (Aspirating Smoke Detectors - 

ASD), permitindo identificar o perigo latente de maneira ágil. 

Sua tecnologia possuiu precisos níveis de sensibilidade, 

detectando partículas no ar antes mesmo do incêndio ter se 

desenvolvido.
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D E M A I S P R O D U T O S

Grinnell é a marca premium da Tyco para um extenso portfólio de soluções tubulares. 
Além dos produtos no Sistema Ranhurado com aprovação ABS, a companhia oferece 
linhas específicas para mercados, como: AVAC-R, Naval, Petróleo&Gás, Sanitário e 
Mineração.

Complementado seu portfólio para o mercado de proteção 
contra incêndio, a Alvenius oferece a linha de dispositivos 
elétricos da Potter no Brasil. Tratam-se de produtos de máxima 
qualidade, aprovado pelas principais entidades setoriais.

ü    SprinkCAD é referência mundial em softwares voltados a aplicações de proteção contra incêndio.

ü    Oferece um pacote completo de recursos para projetos de combate a incêndio.

ü    Possibilita o desenvolvimento de projetos detalhados de tubulação, cálculos hidráulicos e listas de peças.

ü    Indica normas pertinentes às aplicações.

ü    Trabalha em conjunto com todas as funcionalidades do AutoCAD.

ü    Apresenta ferramentas simples para desenhos em 3D.

ü    Possui um extenso catálogo de peças, como: sprinklers, válvulas, conexões, tubos e suportes.

A Kennedy Valve está localizada em Nova Iorque, EUA. É uma conceituada fabricante de 
materiais para proteção contra incêndio. Para atender a demanda nacional, 
incrementando seu portfólio, a Alvenius distribui a linha de produtos da Kennedy, listada 
pela UL e  aprovada pela FM.

Válvulas de balanceamento Sistema G-Press Sistema G-Mine
 

KENNEDY VALVE

As mangueiras flexíveis para saída de sprinkler AlveniusFlex, 
fabricadas pela EasyFlex, são projetadas para reduzir 
significativamente os custos de mão de obra durante a 
instalação.

TM

Válvula de retenção Válvula borboleta Poste Indicador

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

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: Processos:

Benefícios:

Faixa de produção: Mercados Disciplinas

Galpões Logísticos                          

Edifícios Comerciais

Shopping Centers                                   

Indústrias

Combate a incêndio                         

AVAC-R 

Utilidades                                   

S e r v i ç o C a p a c i d a d e

Preparação de Extremidade + Meia Luva + Pintura
Tubos: Ø de 1 ¼" até 8" 

Meia Luva: Ø de ½" até 4" 

Tubos: Ø de 1 ¼" até 12" 

Tubos: Ø de 1 ¼" até 24" 

Preparação de Extremidade + Pintura

Preparação de Extremidade

COMPRA, FABRICAÇÃO 
OU RECEBIMENTO DE 

TUBOS (BENEFICIAMENTO)
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D E M A I S P R O D U T O S
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contra incêndio, a Alvenius oferece a linha de dispositivos 
elétricos da Potter no Brasil. Tratam-se de produtos de máxima 
qualidade, aprovado pelas principais entidades setoriais.

ü    SprinkCAD é referência mundial em softwares voltados a aplicações de proteção contra incêndio.

ü    Oferece um pacote completo de recursos para projetos de combate a incêndio.

ü    Possibilita o desenvolvimento de projetos detalhados de tubulação, cálculos hidráulicos e listas de peças.

ü    Indica normas pertinentes às aplicações.

ü    Trabalha em conjunto com todas as funcionalidades do AutoCAD.

ü    Apresenta ferramentas simples para desenhos em 3D.

ü    Possui um extenso catálogo de peças, como: sprinklers, válvulas, conexões, tubos e suportes.

A Kennedy Valve está localizada em Nova Iorque, EUA. É uma conceituada fabricante de 
materiais para proteção contra incêndio. Para atender a demanda nacional, 
incrementando seu portfólio, a Alvenius distribui a linha de produtos da Kennedy, listada 
pela UL e  aprovada pela FM.

Válvulas de balanceamento Sistema G-Press Sistema G-Mine
 

KENNEDY VALVE

As mangueiras flexíveis para saída de sprinkler AlveniusFlex, 
fabricadas pela EasyFlex, são projetadas para reduzir 
significativamente os custos de mão de obra durante a 
instalação.

TM

Válvula de retenção Válvula borboleta Poste Indicador

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

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: Processos:

Benefícios:

Faixa de produção: Mercados Disciplinas

Galpões Logísticos                          

Edifícios Comerciais

Shopping Centers                                   

Indústrias

Combate a incêndio                         

AVAC-R 

Utilidades                                   

S e r v i ç o C a p a c i d a d e

Preparação de Extremidade + Meia Luva + Pintura
Tubos: Ø de 1 ¼" até 8" 

Meia Luva: Ø de ½" até 4" 

Tubos: Ø de 1 ¼" até 12" 

Tubos: Ø de 1 ¼" até 24" 

Preparação de Extremidade + Pintura

Preparação de Extremidade

COMPRA, FABRICAÇÃO 
OU RECEBIMENTO DE 

TUBOS (BENEFICIAMENTO)
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Outros revestimentos para 
corrosão e/ou abrasão

Além dos revestimentos anticorrosivos aplicados pela Metalcoating, os 

produtos Alvenius também podem ser revestidos com outros tipos de materiais 

através de empresas terceirizadas, dentre os quais se destacam:

      galvanização a fogo;

      borracha natural;

      manta de polietileno;

      poliuretano.

APLICADORA AUTORIZADA NO BRASIL:

EMPRESA COM CRCC

EMPRESA CADASTRADA

EMPRESA COM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

A Metalcoating, unidade de negócio controlada pela Alvenius, é uma empresa especializada em tecnologias de aplicação 

de revestimentos customizados para proteção anticorrosiva. Utiliza polímeros fabricados pelas maiores indústrias químicas 

mundiais, garantindo a máxima proteção e proporcionando segurança e tranquilidade aos seus clientes. 

Aplicações

Revestimentos

Revestimentos termoplásticos

Revestimentos termofixos

•  tubos;

•  conexões;

•  acoplamentos;

•  peças especiais;

•  válvulas;

•  bombas;

•  drill pipes;

•  tubings;

•  hastes de bombeio;

•  manifolds;

•  casings;

•  risers;

•  filtros;

•  decantadores;

•  raspadores;

•  osmose reversa;

•  desmineralizadores;

•  entre outros.

P o l i a m i d a 1 1 / 1 2

F B E

P o l i e t i l e n o

D u a l l a y e r

F l u o r o p o l í m e r o s

Revestimentos

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
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