


Com uma garantia contratual de quali-
dade, atuamos no ramo de prestação de 
serviços para a construção com uma 
enorme bagagem de experiências, 
métodos e profissionalismo, possuindo 
as melhores soluções que valorizam o 
seu patrimônio juntamente com o 
desenvolvimento sustentável. A 
minimização dos resíduos, a destinação 
adequada dos RCDs (Resíduos de Cons-
trução e Demolição) inevitavelmente 
gerados e a reciclagem são algumas das 
preocupações da empresa quando 
citamos nossas atividades. 

Algumas palavras

SOBRE A CYMACO
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SERVIÇOS
ALGUNS



 A Cymaco possui procedimentos e 
mão-de-obra treinada para assentamento 
de revestimentos cerâmicos. O tempo de 
descanso da massa, a execução das juntas 
de dilatação, a cura da argamassa para 
rejuntamento, etc, são cuidadosamente 
executados para que descuidos não venham 
a prejudicar a durabilidade que os revesti-
mentos cerâmicos oferecem.
 A empresa indica que seja realiza-
do o teste de arrancamento para verificação 
do reboco e confirmar a possibilidade de 
assentamento do revestimento.
 Nossos parceiros:
 Portobello e Cerâmica Eliane.

propor a melhor solução de revitalização de 
acordo com a capacidade de investimento 
do condomínio ou proprietário.

De acordo com o as proporções de cada 
projeto, a Cymaco Retrofit propõe um 
planejamento de obra que se encaixe em 
qualquer orçamento.

Quais são os benefícios:

• Valorização do imóvel;
• Modernização de fachadas;
• Resolução de problemas crônicos;
• Adequação a novas normas de segurança 
e novas demandas de sustentabilidade;
• Readequação: residencial para comercial.

O que é? O Refrofit é baseado na atualiza-
ção de novas tecnologias, adequação às 
normas vigentes e novos usos para tornar 
os espaços funcionais para os atuais usuá-
rios, modernização estética e arquitetônica 
e aplicação de soluções técnicas para facili-
tar a manutenção ou a sustentabilidade. A 
utilização desta técnica resulta na renova-
ção completa da edificação e consequente 
valorização do imóvel.

A Cymaco Retrofit é especialista nesta 
técnica no Estado de Santa Catarina, com 
varias obras em seu portfolio e anos de 
experiência. Com uma equipe multidiscipli-
nar formada por arquitetos engenheiros, 
designers e administradores cada caso é 
analisado de forma única, com o objetivo de 

Uma tendência mundial
RETROFIT
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 A Cymaco tem vasta experiên-
cia na área de repintura predial, trata-
mento de trincas, fissuras e demais 
patologias da construção. A correta 
preparação do substrato, a utilização de 
produtos de qualidade reconhecida 
internacionalmente e uma mão-de-o-
bra capacitada determinam a durabili-
dade dos trabalhos executados. O 
cliente tem a opção de escolher as cores 
através de fotodigitalizadora.

PINTURAS PREDIAIS:
valorizando o seu
patrimônio 

REVESTIMENTOS
CERÂMICOS


