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SUPER CPVC FLOWGUARD: MAIOR
TEMPERATURA, RESISTÊNCIA E PRESSÃO
DO MERCADO.
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Um compromisso com a confiabilidade
faz do Flowguard a escolha inteligente.

CONSTRUTORA:

CONSTRUTORA CPN
INSTALADORA:

RILE INSTALADORA
DIAMÊTROS DOS
TUBOS FLOWGUARD:

1/5” and 2”

“Este é o
primeiro edificio
comercial em
São Paulo aonde
nós usamos
FlowGuard para
água fria. Nosso
conhecimento
sobre o produto
provou ser uma
das melhores
escolhas que
fizemos.”

Quando a construtora CPN começou
à procura de soluções de tubulação
de água fria para o seu edifício EVIAN,
eles sabiam que queriam o produto
da mais alta qualidade que poderiam
encontrar. Como um construtor com
mais de 29 anos de experiência, eles
também sabiam que sua melhor fonte de
respostas seria os parceiros instaladores
com os quais eles mais trabalham, neste
caso, a Rile Instalações.
A CPN contratou um escritorio de
projetos renomado e conhecido por usar
as melhores tecnologias do mercado,
eles recomendaram o uso do Super

CPVC FlowGuard nas necessidades de
pressão e resistência de água fria deste
edifício. Quando o projetista escolheu o
FlowGuard, CPN reconheceu que era um
inteligente escolha.
A instaladora RILE também demonstrou
à CPN como o produto forneceria uma
variedade de principais benefícios:
instalação rápida, fácil manutenção,
durabilidade e - mais importante segurança para o edifício e todos os
empregados. Eles receberam treinamento
sobre o produto pela AMANCO e sabiam
que estariam trabalhando com um
inovador produto de ótima qualidade.
“Nosso maior patrimônio é a equipe
tecnicamente treinada e altamente
qualificada com quem trabalhamos. Eles
tem um alto nível de compromisso com o
resultado final, e estamos orgulhosos de
estar construindo para o segunda geração
da mesma família.”
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