AIRSUPPLY

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO

ISO 50001
GESTAO DE ENERGIA

A Metalplan acompanha o crescimento
da Cacau Show desde o berço, em
1988, ainda no bairro da Casa Verde,
São Paulo. Ao longo deste período,
testemunhamos e apoiamos a trajetória
de sucesso absoluto de uma empresa
que conquistou o paladar e o coração do
brasileiro.
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“Desde que entraram em
operação, os compressores de
parafuso da Metalplan têm
contribuído fortemente para o
sucesso da Cacau Show!“

AIRSUPPLY
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS &
SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO

Toda a linha de produtos da Metalplan pode também ser alugada, em condições altamente
vantajosas, sempre que você não tiver necessidade de utilização contínua, não tiver
interesse em imobilizar os equipamentos ou quando não tiver certeza quanto à sua correta
especificação.
A Metalplan mantém uma ampla frota de compressores e secadores, novos e semi-novos,
de diversas capacidades e última geração, com disponibilidade para entrega imediata.
Consulte nosso Departamento de Locação AirSupply

• Locação de compressores de 4 a 250 hp
• Locação de secadores de 6 a 9600 pcm
• Fornecimento de ar comprimido
puro e seco por m³

AIRCARE

GRANDE
ESTOQUE
DE PEÇAS

96% DOS CLIENTES
PLENAMENTE SATISFEITOS
A integridade de uma empresa pode ser
facilmente avaliada pela qualidade e prontidão
da sua Assistência Técnica.

Esse nível de êxito é função de uma estratégia
elaborada há 30 anos, que permitiu estruturar
um grupo com mais de 70 oﬁcinas autorizadas
e 200 técnicos credenciados em todo o Brasil,
apoiados por um exclusivo convênio com o
SENAI para a formação de mecânicos, fazendo
do Pós-Venda da Metalplan o mais elogiado
do mercado, reconhecido pela competência e
seriedade de seus proﬁssionais.

EFICIÊNCIA MÁXIMA
NO PÓS-VENDA

TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS

Serviço Autorizado Metalplan

70

OFICINAS

CREDENCIADAS

Em nossa Pesquisa Anual, auditada pela
ISO 9001, atingimos 96% de satisfação,
considerando todas as notas acima de 7 (sete).

CONVÊNIO SENAI-METALPLAN

FORMAÇÃO DE MECÂNICOS

Fachada típica

55 11 4448-6900

PRIMEIRO FABRICANTE
DE COMPRESSORES DO
MUNDO CERTIFICADO
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Serviço Autorizado Metalplan
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LUBRIFICATED
OIL FREE

MÓDULO

Líder absoluta em compressores de parafuso até 25 hp no país,
a Metalplan é o primeiro fabricante* do mundo e a primeira
empresa brasileira 100% certificada ISO 50001 – Gestão de
Energia, demonstrando seu total compromisso com a eficiência
energética, base para o desenvolvimento sustentável das
nações e para a competitividade das empresas.
Fundada em 1986, possui área fabril de 5 mil m², onde
desenvolve equipamentos com alto índice de nacionalização e
verticalização, exportando para mais de 25 países.

OIL FREE

CHILLERS

*no segmento de ar comprimido, gases e refrigeração industrial

A METALPLAN É A PRIMEIRA
EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

PARAFUSO

