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Aempresa 

A Alvenius iniciou suas atividades no Brasil em 1954 e atualmente acumula inumeros fornecimentos de sucesso por meio 

de sua excelencia organizacional e, acima de tudo, atraves da constante busca pela qualidade e solidez no relacionamento 

com seus clientes. 

Comec;ou fornecendo para projetos de irrigac;ao, onde se consolidou ap6s atender a relevantes clientes no mercado. Hoje 

tern em sua carteira praticamente todos os grand es grupos de eta no I e biodiesel do pais. 

A estrutura fisica e o capital humano da Alvenius possibilitam que haja um envolvimento com seu cliente em todas as 

etapas do fornecimento, desde o suporte aos projetos em softwares graficos, passando pelo controle de qualidade da 

fabricac;ao das pec;as, ate a assessoria tecnica, com apoio a montagem dos sistemas comercializados. 

Especificamente no mercado de lrrigac;ao e Fertirrigac;ao, a Alvenius tern soluc;oes tubulares completas para atender o 

transporte de agua bruta e vinhac;a nas seguintes situac;oes: 

Adutoras 

Redes de succ;;ao e 
' recalque das bombas 

Travessias de rios 

Pontos de carregamento 
de v1nhac;;a 

Travessias de rodov1as 

Balsas de captac;;ao 
de agua 

Revestimentos Especiais: 

METAi CD8IJrn§ 

Casas de bombas 

Entre outros 
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Revestimentos METAi CD8IJ.�§ 

A Metalcoating, parceira comercial da Alvenius, e uma empresa especializada em tecnologias de aplicac;ao de revestimentos 

customizados para protec;ao anticorrosiva. Utiliza polimeros fabricados pelas maiores industrias qufmicas mundiais, 

garantindo a maxima protec;ao e proporcionando seguranc;a e tranquilidade aos seus clientes. 

Aplica�oes 

Tubas Canex6es Acoplamentas 

Pec;as especiais Valvulas Bambas 

Manifolds Filtras Hastes de bambeia 

Poliamida 11 

Possui notavel desempenho fisico e mecanico, incluindo: 

• boa resistencia ao desgaste, proporcionando maior durabilidade aos equipamentos;

• consideravel resistencia a raios UV, podendo ser exposto a raios solares, o que possibilita o seu uso em tubulac;6es aereas;

• boa estabilidade termica e baixa absorc;ao de umidade, contribuindo para uma maior durabilidade;

• baixo coeficiente de atrito, economizando energia em bombeamentos, melhorando o fluxo e minimizando problemas

com incrustac;6es;

• potabilidade, conforme NFA;

• excelente resistencia ao desgaste e a cavitac;ao;

• alia a resistencia mecanica do ac;o com as propriedades anticorrosivas dos plasticos de engenharia;

• protege as tubulac;6es enterradas contra a umidade e a  biocorrosao.
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Escrit6rio Comercia I: 

Fabrica: 

Telefone: 

Fax: 

Site: 

Estrada Fernando Nobre, n° 293 

Estrada Fernando Nobre, n° 487 

Cotia - SP - Brasil 

06705-490 

55 (11) 4613-6266 

55 (11) 4613-6261 
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