
BlazeMaster 
adicionou um 

valor enorme ao 
nosso negócio 

“No futuro, 
pretendemos 
adquirir o selo 
VERDE com a 

Certificação LEED 
e, ter ainda mais 
pontos através 
da Certificação 
Internacional UL 
FM, gera uma 

grande vantagem 
ao nosso 

empreendimento”

A empresa de instalação ENEI recebeu 
a incumbência de encontrar um produto 
que fornecesse uma fácil instalação e 
que trouxesse uma maior segurança aos 
seus funcionários. A empresa pesquisou 
amplamente a melhor solução possível 
no mercado. Mas com os inúmeros 
benefícios presentes no BlazeMaster®, 
a construtora e projetista acharam que 
não haveria produto que pudesse servir 
melhor as necessidades do negócio. 
 
No início da instalação, a empresa enfrentou 
o desafio da transição da tubulação de 
metal para CPVC. Embora comum, a 
empresa recebeu o suporte imediato 
fornecido pelos Engenheiros da Amanco.  
A assistência fornecida resultava em um 
processo de instalação claro e simples para 
a equipe. Se o projetista e construtora não 
tivessem optado pelo BlazeMaster, teriam 
trabalho com uma solução de tubulação 
metálica, que exigiria um maior tempo de 
instalação e consequentemente se tornaria 
um projeto mais longo.  

A vantagem do BlazeMaster 
Embora sejam muitas as vantagens de 
usar o BlazeMaster, a maior delas é o seu 
certificado internacional. Ter um certificado 
internacional gera uma maior confiabilidade 
no produto oferecido, elevando o valor 
agregado negócio. No futuro, a empresa 
pretende adquirir o selo VERDE com a 
certificação LEED e ter ainda mais pontos 
através dessa certificação internacional UL.
Além das certificações internacionais, há 
outras vantagens técnicas do BlazeMaster 
se comparado ao tubo de metal, incluindo, 
mas não limitando-se a: peso mais leve, 
processo de instalação mais seguro e mais 
rápido (em comparação ao processo de 
soldagem) e menos custo de mão de  
obra em geral.

O resultado
Do design ao processo de instalação, a 
ENEI continua a se beneficiar enormemente 
do BlazeMaster. O suporte técnico e 
redução na mão de obra, tornaram 
a instalação um processo perfeito e 
econômico. Também permite mais 
oportunidades de negócios no futuro,  
com base na economia de custos e 
certificado internacional obtidos. 
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