PORTIFÓLIO
VEJA PORQUE A SFRIAR É LÍDER DE
MERCADO EM GOIÂNIA.

Visite-nos
www.sfriarcondicionado.com.br
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QUALIDADE E SATISFAÇÃO SÃO
AS NOSSAS PRIORIDADES.
Nos orgulhamos de ser uma empresa capaz
de satisfazer todas as necessidades de nossos
clientes.
Com foco em vendas, instalação, manutenção
e assistência técnica em aparelhos de ar
condicionados em Goiânia e região, visamos
sempre fornecer serviços de designer e
instalação de alta qualidade. Com excelente
atendimento, visamos ir além das expectativas
de nossos clientes.

Dentro os nossos serviços, os principais são:

Instalação e manutenção de climatizadores,
Pré-instalação de ar condicionados,
Instalação de dutos MPU e Galvanizado para
sistema de climatização, renovação e
exaustão,
Instalação profissional de VRF e VRV,
Contrato de manutenção de ar
condicionados (PMOC),

A SfriAR fornece o serviço especializado de
emergência 24 horas, disponível para você
durante os 365 dias do ano. Nosso foco é
atender as suas necessidades de ar
condicionado.
Com mais de 10 anos de experiência,
estamos capacitados para atender a grande
demanda que só vem crescendo a cada dia
e acreditamos no atendimento ao cliente de
qualidade.

Venda de equipamentos,
Manutenção preventiva e assistência
técnica, carga de gás e

Conserto de placas.

APARELHOS E MARCAS
Quando se trata de aparelhos de ar condicionado, nós
sempre damos preferências aos modelos mais atuais e
as marcas com melhor reputação, para oferecer
sempre aos nossos clientes o melhor e mais econômico
modelo que existe no mercado.

Temos disponibilidade de outras marcas também.

GARANTIA
A SFRIAR se compromete atender todos os requisitos e
especificações contidos nós anexos e na especificação
técnica, dentro dos prazos estipulados.
Oferecemos garantia nos serviços e produtos.
Também nós comprometemos a zelar sempre pela
segurança dos nosso colaboradores durante qualquer
prestação de serviço, tudo para evitar qualquer desconforto
para qualquer uma das partes
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INFRAESTRUTURA PARA AR
CONDICIONADO (PRÉ-INSTALAÇÃO)
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Serviço especializado para infraestrutura de sistema de ar-condicionado split,
como: fiação elétrica, dreno e tubulação, fazendo interface com os projetos
arquitetônico, estrutural, hidráulico e elétrico.
Contendo em nossa PRÉ-INSTALAÇÃO PROFISSIONAL, podemos dar como
exemplo:
Os tubos de cobre nas bitolas e espessuras adequadas ao dimensionamento da
carga térmica do ambiente,
Espera elétrica com cabos dimensionados para a carga do condicionador,
Proteção elétrica por disjuntor individual para cada condicionador de ar, e com
rede para escoamento da drenagem resultante da condensação, em direção ao
esgoto pluvial e realizada em tubos de PVC com bitolas igualmente adequadas
ao volume e distância do escoamento de água.

INSTALAÇÃO DE DUTOS
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MPU E GALVANIZADO PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO,
RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO

Estamos capacitados para executar o serviço de fabricação e instalação de dutos
MPU e Aço Galvanizado com fechamento em TDC ou Chaveta para sistemas de
climatização, renovação e exaustão de ar para uso residencial, comercial,
industrial e hospitalar em todo o Brasil.
Oferecemos garantia e qualidade do serviço prestado referente a instalação de
dutos, com a melhor mão de obra profissional do mercado e técnicos capacitados
para execução total de sua obra.
Contamos com auxílio das maiores fabricantes do mercado para entregar com
agilidade e prestatividade o serviço solicitado.
Tipos de instalação de dutos:

DUTOS MPU
DUTOS FLEXÍVEIS
DUTOS CHAPA GALVANIZADO
DUTOS COM TDC
SISTEMA DE EXAUSTÃO COM DUTOS

SERVIÇO DE PMOC (PLANO DE
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE)

Página 5

A Sfriar fornece o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC). Adquirindo o
contrato de manutenção de ar condicionados para prevenir futuros problemas com
seus aparelhos de ar condicionados, sua empresa estará de acordo com a Lei
13.589.
As empresas que não se adequam às normas são punidas com multas e possíveis
sanções determinadas por juízes. As multas chegam a ultrapassar 200 mil reais em
alguns casos. Mas fique tranquilo, temos técnicos treinados para que isso não
aconteça.
Iniciamos com o projeto, tendo o plano de gerenciamento e administração, até o
controle sobre as manutenções corretivas e preventivas. Tudo organizado e
administrado por nós.
Sem dor de cabeça para a sua empresa.

Com o plano (PMOC) você garante que seus equipamentos e
estruturas envolvidas no processo de climatização estejam
livres de fungos, ácaros, bactérias, entre outros.

INSTALAÇÃO DE VRF E VRV
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Executamos o serviço de instalação profissional do sistema de climatização VRF e VRV em
todo o Brasil. Oferecemos garantia e qualidade do serviço prestado referente a instalação,
com a melhor mão de obra profissional do mercado e técnicos capacitados para execução
total de sua obra.
Contamos com auxílio das maiores fabricantes do mercado para entregar com agilidade e
prestatividade o serviço solicitado.
Seja VRV ou VRF, eles vieram para ficar e nós estamos aqui para instalar!

Os fabricantes de equipamentos de ar condicionado exigem que a instalação seja feita
por empresa credenciada, portanto esta é uma escolha importante para desfrutar de
todos os benefícios fornecidos pelo VRF e principalmente para obter a garantia do seu
produto.

VRV É UMA SIGLA DO INGLÊS QUE QUER DIZER
“VARIABLE REFRIGERANT VOLUME", ENQUANTO VRF
SIGNIFICA: “VARIABLE REFRIGERANT FLOW”.

ESTRUTURA
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Para executar serviços com qualidade, como é o foco da SFRIAR, é necessário investimento
constante!
Além de mão de obra especializada, nós também temos a
oferecer um estrutura de ponta:

Frota de carros, para atendimento em todo estado de Goiás,
Estoque com diversos modelos de aparelhos de ar condicionado,
Equipamentos de ponta para instalação e manutenção de ar condicionados,
inclusive com rapel.

Atendimento em
todo o estado.

NOSSOS CLIENTES
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Clientes de prestígio são uma forma de reconhecimento, profissionalismo e eficiência,
exigências que a Sfriar Ar Condicionado preza. O Mercado Global exige qualidade no
atendimento, suporte especializado e tempo de resposta eficaz, quesitos primordiais e
sempre observados por nossa empresa, a qual se preocupa em aprimorar cada vez mais o
desenvolvimento e provimento dos nossos serviços. Conheça nosso seleto portfólio de
clientes e parceiros:

ESTAMOS A DISPOSIÇÃO
TELEFONES
62 3434-1359 / 62 99396-3482 / 62 99695-4180

EMAIL
CONTATO@SFRIARCONDICIONADO.COM.BR

ENDEREÇO
AV. BOULLEVARD CONDE DOS ARCOS, QD. 33, LT. 04
BAIRRO GOIÂNIA 2
GOIÂNIA / GO - BRASIL

WWW.SFRIARCONDICIONADO.COM.BR

