ESTUDO
DE CASO
SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO BLAZEMASTER®
EMPRESA:

TECNISA S.A.

O PARCEIRO PREFERENCIAL
DA TECNISA

MERCADO:

Construção
NÚMERO DE
SPRINKLERS USADOS:

1,520

“Os Sistemas
de proteção
contra incêndio
BlazeMaster®
proporcionam
maior
segurança e
comodidade ao
processo de
instalação”.

Nos últimos anos, o mercado
da construção voltou a crescer
em áreas como São Paulo.
Além de aumentar o negócio
das empresas de construção,
esse retorno permitiu que
muitas buscassem novas
parcerias no setor de CPVC.
A vontade de encontrar um
produto que oferecesse a maior
segurança possível, fez que
muitas construtoras buscassem
parceiros que tivessem produtos
de tubulação desenvolvidos
com novas tecnologias e que
fornecessem confiabilidade em
todas as casas e negócios.

Isso levou a empresa brasileira
TECNISA a buscar uma parceria
com a mesma missão e visão.
Fundada em 1977, a TECNISA
é uma empresa de grande
prestigio no setor imobiliário. Ela
está envolvida em todo o setor,
participando do desenvolvimento
à construção, do leasing à gestão
de propriedades imobiliárias,
apoiada por 800 funcionários e 40
anos de experiência.
Com a intenção de continuar
sendo a empresa de maior
prestígio do setor, a TECNISA se
orgulha de formar parceiras que
a ajudam a cumprir sua visão de
permanência no negócio, por
meio da lucratividade, da entrega
de serviços de qualidade e da
manutenção de relacionamentos
estreitos com clientes, funcionários
e investidores.

Com sua missão e visão muito presentes,
a TECNISA escolheu de imediato a marca
de CPVC Lubrizol®, Sistemas de Proteção
contra incêndio BlazeMaster® devido ao
seu envolvimento comprovado em novas
tecnologias e uma garantia de produto
inestimável. Embora pudessem
avaliar diversas soluções de proteção
contra incêndio, a TECNISA sabia que
se beneficiaria com os Sistemas de
sprinklers contra incêndio BlazeMaster,
em comparação com outros sistemas.
Estes benefícios incluem, dentre outros:
 Facilidade de instalação
 Grande disponibilidade de tubos e
conexões
 Segurança e sucesso do produto
comprovados
 Redução nos custos finais do projeto.
Além destes benefícios, os Sistemas de
Proteção contra incêndio BlazeMaster
estão disponíveis para instalação todos
os lugares do mundo. O que acaba sendo
um grande valor para uma garantia de
produto incomparável. O engenheiro da
TECNISA, Marcelo Matsusato, disse que
a “Lubrizol faz um grande trabalho ao
nos entregar produtos de alta qualidade
por um preço justo, pois os Sistemas de
proteção contra incêndio BlazeMaster
são a solução mais rápida e segura em
sistemas de sprinklers contra incêndio”.

Com a confiança de anos de
experiência, um processo de instalação
prático e simples, disponibilidade de
tubos e grande profissionalismo, a
TECNISA manteve, com sucesso, sua
própria missão e visão de marca ao
utilizar os Sistemas de proteção contra
incêndio BlazeMaster.
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