
Synttsserv Soluções

Locação de Andaimes / Betoneiras/ Escoras/ Balancim elétrico/ 
Cadeirinhas Manual e Elétrica 

Dentro das Normas do Ministério do Trabalho 
Com ART

Com memorial descritivo / Memorial de cálculo e projeto
Locação de tubos de Caliça e Escadas



Locação de Andaimes
Dentro da norma do ministério do trabalho / COM ART e memorial descritivo e de cálculo .

Mais de 250 construtoras 
atendidas



Locação de Andaimes
Dentro da norma do ministério do trabalho / COM ART e memorial descritivo e de calculo .

As melhores empresas do RS e 
indústrias já atuam conosco.

Com sistema de guarda –corpo ( 3 lados 
fixos e 1 porta com trava) 

Sistema de travamento.

Rodapé.

Escadas 

Andaimes Especiais e diferenciados



Locação de Andaimes
Dentro da norma do ministério do trabalho / COM ART e memorial descritivo e de calculo .

Atendimento

Inovação 

Qualidade Superior

Segurança em operação 

Entrega

A qualidade das nossas 
máquinas e 
equipamentos, vai lhe 
surpreender.

Maquinas e Equipamentos Diferenciados.



Locação de Andaimes
Realizamos  montagem / desmontagem / transporte de mobilização e 
desmobilização 

Com sistema de travamento.

Fornecimento de treinamento em trabalho em altura

Fornecimento de acessórios para 
trabalho em altura ( cinto de 
segurança e talabarte duplo.).

Orientação técnica de subida e 
descidas

Com estrutura de piso antiderrapante



Locação de Andaimes
Realizamos  montagem / desmontagem / transporte de mobilização e 
desmobilização 



Locação de Escoras
Escoras com regulagem manual de 2,60 de altura a 3,90 de altura.

Com sistema de travamento.

Orientação técnica de utilização



Locação de Escoras
Escoras dentro das normas – Todas com parede grossa.

Com sistema de travamento.

Orientação técnica de utilização

Garantia da entrega

Qualidade do equipamento. Todas revisadas/ 
testadas e garantia de funcionamento.



Locação de guincho
Talha Manual Guincho Coluna Guincho de Elevação



Locação de Mini Gruas

Locação Montagem Desmontagem

Içamentos Complexos / e 
Delicados

Locação de Cestos Especiais para Içamentos

Instalações 
e Fixações



Locação de Acessórios para trabalho em altura
e Equipamentos especiais

Cintos de Segurança tipo 
paraquedista contra quedas

Talabarte Trava quedas

Consulte nossa disponibilidade



Locação de Cadeirinha para trabalho em altura
Cadeirinha Manual Cadeirinha Elétrica 

Fornecemos grampos, afastador, contrapeso, 
cinto de segurança, trava-queda, corda guia, 
cabo de aço e cadeira.

Atendimento as Normas 
Regulamentadoras, (NR)de 
segurança do trabalho e do 
ministério do trabalho.



Locação de Cadeirinha para trabalho em altura
Cadeirinha Manual Cadeirinha Elétrica 

Fornecemos grampos, afastador, contrapeso, 
cinto de segurança, trava-queda, corda guia, 
cabo de aço e cadeira.

Equipamentos Novos e Seminovos
Com garantia de fábrica
Todos revisados e inspecionados a cada 
locação.
Com ART 
Memorial de calculo
Memorial descritivo e Projeto
Dentro das normas do ministério do 
trabalho.
Certificados e com check list de 
manutenção.
Incluso linha de vida e trava queda – com 
cinto de segurança.

Prestamos serviço de 
montagem e 
desmontagem de 
cadeirinha.



Locação de Cadeirinha para trabalho em altura
Cadeirinha Elétrica 

Equipamentos Novos e Seminovos
Com garantia de fábrica
Todos revisados e inspecionados a cada 
locação.
Com ART 
Memorial de calculo
Memorial descritivo e Projeto
Dentro das normas do ministério do 
trabalho.
Certificados e com check list de 
manutenção.
Incluso linha de vida e trava queda – com 
cinto de segurança.

Padrão europeu de 
segurança ao seu 
alcance.

Cadeirinha Manual 



Locação de Cadeirinha para trabalho em altura
Cadeirinhas 

Equipamentos Novos e Seminovos
Com garantia de fábrica
Todos revisados e inspecionados a cada 
locação.
Com ART 
Memorial de calculo
Memorial descritivo e Projeto
Dentro das normas do ministério do 
trabalho.
Certificados e com check list de 
manutenção.
Incluso linha de vida e trava queda – com 
cinto de segurança.

Padrão europeu de 
segurança ao seu 
alcance.

Cadeirinha Manual 

CERTIFICADA e DENTRO DA NORMA



Prestação de serviço de montagem e 
desmontagem de Cadeirinha para trabalho em 
altura e balancim/ grua e mini gruas e outros 
equipamentos em altura, incluindo instalação 

de linha de vida.
Com equipe especializada e 
profissionais dedicados e certificados a 
Synttsserv Soluções realiza montagem 
de cadeirinha nos seus clientes.

Equipe uniformizada

Com colete refletivo

Experiente

Atendendo a todas da segurança do 
trabalho - normas NR 12 e NR35.

Consulte os nossos valores.
A Entrega é garantida.



Locação de Balancim trabalho em altura

Atendimento as Normas Regulamentadoras, (NR)de segurança do trabalho e do 
ministério do trabalho.

Fornecemos cinto e talabarte.

Todos dentro da Norma



Locação de Betoneiras 120 litros 
400 litros



Escadas Especiais



Locação de tubos de Caliça



Locação de Tubo de Caliça
Locação de Dutos de Caliça/ Dutos de Descarte de resíduos / Tubulação

Diversas construtoras 
atendidas

Com sistema de fixação.

Orientação Técnica de 
utilização Synttsserv
Soluções

Fornecimento de 
bandeja e quadro de 
fixação.



Somos a inovação ao seu 
alcance

Atuamos em diversas 
obras.

Consulte nossos valores.

Ligue agora e descubra por 
que a Synttsserv Soluções 
é a inovação ao seu 
alcance.

51 9 9231 - 4646 
51 9 9693 - 8419



Synttsserv Soluções

Clientes

Sendo conquistados

Com Zero Acidentes



Comercial

• Cel:     (51) 9 9231-4646 / (51) 9 9693-8419

• E mail:  comercialsynttsserv@gmail.com

• synttsservsolucoes@hotmail.com

• Acesse nosso site.

• www.synttsservsolucoes.com.br

Synttsserv Soluções

mailto:synttsservsolucoes@hotmail.com

