Empresa Combate – Segurança e prevenção contra incêndio:

A empresa Combate – Segurança e prevenção contra incêndio atende
a todo o estado do RS trabalhando com toda a linha de produtos e serviços
que contribuam com a preservação da vida humana em caso de emergência. Nossa empresa,
no intuito de buscar parceiro que primam pela qualidade e seriedade na prestação deste tipo
de serviço, acabou por tornar-se
especialista
em
atendimento
e
fornecimento de melhores soluções, como
grandes redes de lojas, shoppings,
indústrias, grandes hotéis e condomínios,
adquirindo equipamentos de última
geração e trabalhando com staff de
especial conhecimento no ramo. Você terá
acesso ao nosso portfólio completo em www.extintorescombate.com.br.
Para tanto, trabalhamos com 4 linha básicas de atuação. Recarga de extintores, venda de produtos e
equipamentos e a linha de Serviços e Treinamentos especiais.
Nas áreas de recargas de extintores a empresa Combate conta com equipamentos
digitais novos, minimizando esforço desnecessário do operando e drástica redução de riscos
de erros ou não conformidades. Nosso sistema de pintura de extintores consiste em
qualidade ao nível de detalhamento em que o cliente possa deixá-lo exposto em uma
vitrine de loja, consequentemente, o mesmo cliente da indústria acaba por participar da
mesma qualidade de pintura. Este padrão estendem-se também aos testes de mangueira e alarmes de incêndio.
Todos nossos processos são sistematicamente auditados por profissionais especialistas do INMETRO que, a partir de
suas avaliações, nos dão a permissão de operação sem nunca terem identificado
qualquer tipo de restrição impeditiva de trabalho, sempre
nos qualificado como uma das melhores empresas do ramo.
Nossa linha de venda de produtos compete um
portfólio de mais de 10 segmentos de itens que vão desde
placas de sinalização, fitas antiderrapantes, Equipamentos
de proteção, luminárias de emergência, mangueiras e acessórios para montagem e
manutenção de extintores à complexos sistemas de Hidrantes e Sprinklers, Pará Raios e
Alarmes contra incêndio. Estas linhas abrangem a todas as soluções tanto comerciais quanto
residências, para aquele cliente que precisar monitorar sua residência com câmeras ou até mesmo
prevenir-se através de um sistema de cerca elétrica e alarmes residenciais.
A linha de serviços oferecidos pela empresa Combate abrange
atividades como efetivação e acompanhamentos de PPCIs – Plano de
Prevenção contra Incêndio, cadastro descritivo completo de filiais – voltado ao

atendimento de grandes redes de lojas -, Memoriais descritivos, Assessoria e consultoria na área de prevenção
contra incêndio no intuito de expansão de fábrica ou abertura e adequação de novas lojas e filiais, L.T.C.A.T. - Laudo
Técnico das condições ambientais de Trabalho, P.C.M.A.T. - Programa de condições e meio ambiente de trabalho na
indústria da construção , P.P.R.A. - Programa de prevenção de riscos ambientais, Testes de
sistemas de hidrantes e Alarmes de incêndio, projetos especiais para liberação e laudos
técnicos.
Em nossa linha de cursos de treinamentos, a empresa Combate trabalha com todos
os treinamentos obrigatórios, desde NR 05 –CIPA – Comissão Interna de Prevenção a
Acidentes, NR18 – Condições e Meio ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, TPCI
– Treinamento de Prevenção e Combate á Incêndio Conforme RT – 14, Brigada de Emergência, NR 24 – Condições
Sanitárias e de conforto nos Locais de Trabalho, NR 25 – Resíduos Industriais, NR 26 – Sinalização de Segurança, NR
33 – Entrada e permanência em espaços confinados, Busca, Salvamento e Resgate, NR 6 EPI’s – Equipamentos de
proteção Individual, Primeiros Socorros, Procedimento de Liberação de Serviço Especiais em
espaço confinado, Prevenção e combate a incêndio, Plano de
abandono de área, assim como cursos de Rapel estendido a família
com direito a eco turismo e curso profissionalizante de formação de
Bombeiro conforme NBR 14.608 lei federal 11.901 ano 2009.
Direcionado a escolas a Combate fornece palestras de Prevenção a
Acidentes – Utilização e tipos de extintores de incêndio.
A Empresa Combate tem orgulho de promover a visita de
Gestores das empresas que atendemos para conhecimento do processo de nossa oficina, a fim de
perceberem com seus próprios olhos o nível de qualidade ao qual estão recebendo. A partir desta visão a Combate
cresce em seu mercado aproximadamente 300% ao ano.

Qualquer duvida não hesite o contato, a equipe da Combate já esta a sua
disposição.
Atenciosamente;
Alexandre Rodrigues
Diretor de Gestão
Combate - Segurança e Prevenção contra incêndio
CNPJ: 11.848.582/0001-87
Endereço: Rua Zeca Neto, 133, POA-RS
Fone: (51) 3368.6525
www.extintores-combate.com.br
alexandre@extintores-combate.com.br

