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Projetos Turnkey para as indústrias madeireira e de concreto, pedras e indústria cerâmica

A empresa de engenharia Schilcher Manschinenbau GmbH é especializada na
implantação de instalações para as indústrias madeireiras e de concreto, bem
como para as indústrias de pedra e cerâmica.

Gerenciamento de Projetos

A empresa oferece ao cliente um serviço completo de engenharia que vai da
concepção, planejamento e orçamento do projeto, até a sua finalização e entrada em funcionamento. Além disso, após a entrega da obra, a construtora
Schilcher Manschinenbau GmbH segue prestando assessoramento constante
ao cliente.
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um time de especialistas em projetos tecnicos, à sua inteira disposição.

Posibilitar a racionalização, eficiência e utilização de novas tecnologias é nossa
principal missão. Nosso know how contribui de maneira essencial tanto para
os serviços de construção, quanto para os de ampliação. Já os alvos das obras
de reforma e ampliação são a incrementação da produtividade e o aumento
na rentabilidade.

Entrega

Controle

Nossa equipe de profissionais elabora seu projeto e organiza todos os itens
necessários para a implantação e execução do mesmo. Aqui você conta com

amplo serviço de consultoria, baseado em décadas de experiência.

pedra, bem como pelo seu amplo conhecimento tecnológico.

Acompanhamento de montagem

Os requisitos primordiais para o sucesso de um projeto são a estipulação de
alvos bem definidos e exatos, programa organizatório com atribuições claras,
tempo de execução preciso e um controle de qualidade constante, que esteja
apto a realizar adaptações no projeto, conforme a necessidade.

Seja na criação de fórmulas e desenvolvimento de produtos, seja em acabamento de superfícies, tais como lavagem, escovamento, decapagem e texturização, colormix, bem como proteção de superfícies, é garantida ao cliente um

A construtora Schilcher Manschinenbau GmbH está localizada na cidade de
Klagenfurt, capital do Estado da Caríntia e distingue-se por seus 15 anos de
experiência nas industrias madeireira e de concreto, indústrias cerâmica e de
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