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Institucional

ISOMETAL

Nossa Empresa
Especializada na fabricação industrial e prestação de
serviços de isolamento e revestimento térmico, há
17 anos no mercado, vem atuando em todo o território
nacional, intensificando seus serviços na instalação e
manutenção de grandes plantas industriais, dos mais
diversos ramos da economia.

Missão
Entender as necessidades de nossos clientes e fornecer
serviços de qualidade afim de atender às
exigências estabelecidas, bem como a eficiência
na entrega dos mesmos.

Visão
Alcançar nossas metas, levando aos nossos clientes
resultados finais satisfatórios, com a perspectiva de
promover o desenvolvimento e o crescimento recíproco
de nossos clientes, fornecedores, colaboradores,
paralelos aos de nossa empresa.

Nosso Negócio

ISOMETAL

Prestação de Serviços
Serviços de Isolamento e Revestimento Térmico
Parada Geral de Fábrica: Equipe altamente capacitada para serviços de
manutenção, acostumados a prestação de serviços em Parada Geral de Fábricas
de grande porte, executando serviços em tempo hábil para o start up e com
qualidade, atendendo todo o site em manutenção.

Fabricação e Montagem de Peças
Dispomos de profissionais qualificados, com oficina própria dotada de
equipamentos e recursos que nos permitem fabricar peças dos mais variados
formatos geométricos, atendendo a necessidade de nossos clientes, como:
Coifas, Painéis, Exaustores Eólicos, Dutos de Ar Condicionado, Telhas,
Calhas, Rufos, Caixas de Inspeção, Entre outros.

Locações
Máquinas e Equipamentos
Especializada em movimentação de cargas e pessoas nosso objetivo é proporcionar
resultados eficientes por meio de soluções integradas, com resultados que satisfaçam
nossos clientes. Oferecemos soluções em Transporte de Carga,

Caminhões Munck e Plataformas Elevatórias.

Serviços Executados
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FIBRIA

Barra do Riacho / ES
Isolamento e Revestimento térmico
de toda a evaporação da unidade.

LASA

Linhares / ES
Isolamento e Revestimento
Térmico de Tubulações

SUNCOKE Serra / ES
Construção e montagem de
galpão, telhas, calhas e rufos de
fabricação própria.

ELDORADO

Três Lagoas / MS
Reparo realizado
nos efeitos
da evaporação.

Antes

Depois
SUNCOKE
Serra / ES

Antes
Depois
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Reparo realizado
nos FGD.

Serviços Executados
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SunCoke - Serra / ES
Reconstituição do telhado e instalação de
calha no telhado dp FGD. Telhas fabricadas
sob medida pela ISOMETAL.

EVONIK - Barra do Riacho - Aracruz / ES
Isolamento e revestimento térmico
de tubulações.

LASA
Linhares / ES
Revestimento e Isolamento
Térmico com poliuretano.

EVONIK - Barra do Riacho, Aracruz - ES
Isolamento e revestimento térmico
de tubulações e tanques.

Canexus - Aracruz / ES
Isolamento e Revestimento Térmico de
Válvulas, Fabricação de Caixas de Válvulas com
Engate Rápido, para facilitar a remoção da
mesma na manutenção das válvulas.

Nossos
Produtos
Nossos
Produ

ISOMETAL

CALHAS E RUFOS
Produtos desenvolvidos de acordo com
a necessidade do cliente, fabricamos
outros modelos conforme solicitação.

TELHAS
TRAPEZOIDAL
Produtos desenvolvidos de acordo com a
necessidade do cliente, fabricamos outros
modelos conforme solicitação.

ISOLANTES CONVENCIONAIS

POLIURETANO

AEROGEL

(-200ºC a 105ºC)

Cryogel, Pyrogel e Spaceloft
(-273ºC a 650ºC)

ESPUMA
ELASTOMÉRICA

LÃ DE ROCHA
(Até 800ºC)

(-50ºC a 110ºC)
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FIBRA CERÂMICA
(Até 1.400ºC)

LÃ DE VIDRO
Até 450ºC (produtos resinados) e
550ºC (produtos isentos de resinas)

Nossos
Produtos
Nossos
Produ
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ISOLANTES REMOVÍVEIS
Jaquetas térmicas para conexões,
equipamentos e tubulações.
Produtos de última geração, que proporciona uma série de
vantagens em relação aos isolantes convencionais, e que foi
criada com o objetivo de facilitar o dia-a-dia das equipes de
manutenção industrial por meio do uso de isolantes práticos e
fáceis de instalar, também conhecidos como jaquetas térmicas
ou jaquetas isolantes térmicas removíveis e reutilizáveis.

CONEXÕES

Tee

Flange

Válvulas

Válvulas

EQUIPAMENTOS

TUBULAÇÕES
São fabricadas sob
medida para qualquer
tipo de equipamento
e tubulações.

Nossos
Clientes
Nossos
Produ
Clientes
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Clientes

Para atender clientes dos mais variados segmentos, com demandas cada vez mais específicas,
é preciso soluções diferenciadas, executadas por profissionais comprometidos com a qualificação,
criatividade e dinamismo. Este é o perfil da equipe da ISOMETAL.
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Nossos Contatos
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Informações Cadastrais:
Razão social: ISOMETAL - Isolamento Térmico e Indústria
Metalúrgica Ltda.
Endereço: Rua dos Eucaliptos, 320, Barra do Riacho, Aracruz / ES
CEP: 29197.545
CNPJ: 04.377.184/0001-64
Insc. Estadual: 082.114.79-0

Certificações

DEPTO. COMERCIAL
(27) 3296.9626
Rua dos Eucaliptos, 320,
Barra do Riacho, Aracruz / ES
CEP: 29197.545
www.isometal.ind.br
comercial@isometal.ind.br
(27) 9.9924.6528 | (27) 9.9984.8196 | (27) 9.9525.6677

