MICHELAN SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ: 43.834.279/0001-11
19 99698-8686
WWW.MICHELANSERVICOS.COM.BR
contato@michelanservicos.com.br

PORTFÓLIO DETALHADO DE SERVIÇOS
PINTURA









Pintura de tetos, paredes, esquadrias e rodapés;
Látex, Acrílica, Epóxi e Esmalte;
Emassamento em PVA, Acrílica ou Gesso;
Tratamento de trincas e rachaduras;
Aplicação de textura, grafiato, granfino, projetada;
Verniz, Zarcão;
Aplicação de resinas;
Painel de gesso, forros e Drywall;
ELÉTRICA













Troca de disjuntores;
Fiações elétricas;
Iluminações;
Redes para ar condicionado;
Quadros e painéis elétricos;
Montagem de padrão de entrada;
Aterramento;
Instalação de força elétrica;
Instalação e manutenção de painéis solares;
Instalação e manutenção de circuito interno de TV;
Instalação e manutenção de PABX;
HIDRÁULICA







Redes de tubulação, distribuição e coleta de água;
Limpeza de caixa d´água;
Limpeza de caixa de gordura;
Tubulações de gás, vapor, esgoto, químicas e outros fluídos;
Instalação de vasos, pias e lavabos;
ALVENARIA











Construções de paredes;
Concretagem;
Pavimentação e terraplanagem;
Fundação;
Pisos e revestimentos;
Montagem de peças pré-moldadas;
Execução de churrasqueiras ou lareiras;
Instalação de portas e janelas;
Demolição, chapisco e reboco;
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JARDINAGEM








Manutenção e adubação das áreas ajardinadas;
Plantio e transplantio;
Podas de árvores;
Reflorestamento;
Plantio de gramas;
Projetos luminotécnicos de jardim;
Execução de projetos paisagísticos;
RETROFIT







Modernização predial;
Recuperação de fachadas e marquises;
Reforço estrutural;
Requalificação pessoal;
Atualização de sistemas de alarme e segurança;
APLICAÇÃO DE PELÍCULAS








Películas refletivas;
Películas expelhadas;
Insulfim;
Blackout;
Fumê;
Jateada;

AR CONDICIONADO RESIDENCIAL E COMERCIAL






Instalação de redes elétricas;
Instalação de dutos de drenagem;
Montagem e desmontagem;
Higienização e descontaminação;
Manutenção preventiva e corretiva;
CERTIFICAÇÕES



NR6, NR8, NR10, NR12, NR18, NR33 e NR35;
LIMPEZA PÓS OBRA





Retirada de excesso de rejuntes e massas;
Eliminação de resíduos, gesso, entulho e papelão;
Limpeza para retirada de colas, tintas e pó;
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SERRALHERIA




Soldas em geral;
Reparos em portões, portas e grades;
Calhas e rufos;

OUTROS SERVIÇOS








Instalação e manutenção de toldos;
Instalação e manutenção de decks de madeira;
Instalação e manutenção e pergolados;
Instalação de rack para gerenciamento de hubs;
Instalação e manutenção de campainhas, câmeras e
interfones;
Instalação de trancas e fechaduras;
Instalação de forros de PVC;

PRINCIPAIS CLIENTES
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