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Trabalhamos com
COMPARTIMENTAÇÃO
horizontal, vertical
e tratamento termoacústico
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COMPARTIMENTAÇÃO
CORTA FOGO

Apresentação...

Compartimentacão 120 Min
Coty-Contagem-Minas Gerais

Compartimentacão 120 Min
ID Logistics-Serra-Espírito Santo

Compartimentacão 240 Min
ID Logistics Itupeva-São Paulo

Compartimentacão 240 Min
Centro Logístico Jundiaí-São Paulo

Realizar a compartimentação de seu ambiente é extremamente importante para que ele esteja totalmente protegido em caso de incêndios,
além de ser necessário para que o local funcione de acordo com a legislação vigente.
A proteção contra incêndios não pode ser realizada somente por meio de extintores e brigada de incêndio, pois talvez isso não evite que o local seja
totalmente danificado pelas chamas, e a compartimentação evita que isso ocorra, permitindo que a emergência seja controlada por mais tempo até a
chegada de uma equipe de combate a incêndios.
A compartimentação trabalha de maneira a confinar as chamas em um único ambiente, impedindo que o fogo
alastre-se para as outras áreas compartimentadas.
Isso é imprescindível para galpões, pois pode evitar uma grande perda de estoque ou até mesmo de toda a produção feita em muito tempo.
O serviço de compartimentação em Drywall da Dryflex destaca-se por sua rápida instalação,
baixo custo com materiais, mão-de-obra qualificada e principalmente pela economia de espaço.
Compartimentação com Drywall
As compartimentações feitas por nossa empresa garantem total resistência contra fogo
(com laudo do IPT), estanqueidade e isolamento térmico, itens fundamentais e obrigatórios na separação de ambientes.
A Dryflex possui grande experiência em montagem de paredes especiais com pé-direito alto, assim como no
recolhimento de ART para envio ao corpo de bombeiros.
Se você busca uma solução confiável e eficiente em Drywall para compartimentação de seu ambiente,
não deixe de entrar em contato conosco. Teremos um enorme prazer em apresentar o melhor orçamento do mercado.
Compartimentação 60, 90, 120 e 180 minutos
Compartimentação 240 minutos

Se você busca uma solução confiável e eficiente em Drywall para compartimentação
de seu ambiente, não deixe de entrar em contato conosco.
Teremos um enorme prazer em apresentar o melhor orçamento do mercado.
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Contato: + 55 -11- 98181- 4619
Acesse nosso site:
www.dryflex.com.br

