
“No início, não 
conhecíamos 
muito bem o 

produto, porém 
com todas as 

suas vantagens 
e suporte 
da equipe 
comercial 
Amanco e 
Lubrizol, 

ficamos muito 
felizes com o 
resultado final 
e esperamos 

continuar 
nossa parceria 
para um futuro 

promissor”.

EMPRESAS:

Construtora CPN

Rile Elétrica e Hidráulica 
instalações

MERCADO:

Construção Civil 

NÚMERO DE 
SPRINKLERS 
UTILIZADOS:

1,054

FORNECENDO SEGURANÇA 
E CONFIABILIDADE EM 
SISTEMAS DE PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO 
 
Durante o processo de 
construção do Edifício Comercial 
EVIAN, a CPN Construtora 
buscou um sistema de tubulação 
confiável que proporcionasse 
uma instalação duradoura 
e segura, com isso, criando 
espaços onde gostaríamos de 
trabalhar e investir.

Construindo belíssimos 
empreendimentos desde 1988, 
eles cumpriram sua missão de 
selecionar as melhores parcerias 
visando uma instalação sem 
riscos e utilizando os melhores 
sistemas do mercado. 

Com foco na qualidade do 
produto e na satisfação do 
cliente, a CPN utiliza sua equipe 
de profissionais altamente 
qualificados que se orgulham 
de fazer parte de uma empresa 
familiar que está construindo há 
gerações. Isso levou à parceria 
com a empresa de instalação 
Rile, que conta com 35 anos de 
experiência e 200 funcionários 
qualificados. Juntos, ambos 
procuraram as tecnologias 
apropriadas para instalar que 
correspondessem ao seu 
objetivo e visão.

Depois de procurar um produto 
que oferecesse uma rápida 
instalação, baixa manutenção e 
elevada durabilidade, a empresa 
escolheu o FlowGuard® para 
condução de água quente e o 
BlazeMaster® tubulações para 
Sprinklers para proteção contra 
incêndio. Embora tenha sido a 
primeira vez que escolheram e 
instalaram o CPVC FlowGuard 
e CPVC BlazeMaster, eles 
puderam contar com um 
treinamento prático da nossa 
equipe de especialistas, 
tornando a instalação simples, 
eficiente e eficaz. Por fim, 
fornecendo uma infraestrutura 
de construção mais organizada 
aumentando a CONFIANÇA dos 
funcionários.

BLAZEMASTER® SISTEMAS DE 
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

ESTUDO 
  DE CASO



Sempre buscando produtos que 
lhes proporcionassem tranquilidade, 
o projetista hidráulico selecionou
FlowGuard e BlazeMaster CPVC
em busca dos melhores benefícios
possíveis que eles têm a oferecer.

Tais como: 

 � Confiabilidade e sucesso na
execução do trabalho

 � Rápida instalação e segura

 � Sem necessidade de mão de obra
especializada

 � Economia no tempo de instalação e
aumento de produtividade

 � Redução nos custos do projeto final

 � Tubulação já identificada sem
necessidade de pintura

Ao fazer essa instalação, a Rile 
se beneficiou enormemente da 
qualidade e inovação do produto. 
Paulo Rosseti, engenheiro responsável 
pelas instalações hidráulicas, disse: 
“Estamos muito felizes com o 
resultado final e esperamos manter 
essa parceria com a Lubrizol por um 
longo tempo”.
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