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Objetivo

soluções globais de manutenção

assistência técnica

MANUTENÇÃO

• Salvaguarda de pessoas e bens

• Poupança energética

• Prolongar a vida útil dos equipamentos

• Cumprir a legislação em vigor

O Departamento de Manutenção da Exuvent  
contém nos seus quadros técnicos quali- 
ficados para a realização da manutenção de 
diversas marcas de sistemas de Desenfumagem 
e/ou Compartimentação, para além da expe- 
riência adquirida ao longo dos anos quer 
através de montagem dos equipamentos quer 
através da sua manutenção, renovação e 
assistência técnica.
Porque sabemos que a manutenção é tão impor-
tante como a implementação dos equipamen-
tos, criámos um departamento específico de 
Manutenção para que de uma forma exclusiva 
possa orientar o seu foco neste negócio.
Estamos convictos que a dedicação em absoluto 
dos nossos técnicos pode beneficiar o serviço 
prestado aos nossos clientes e, estamos 
certos, que esta especialização irá fazer a 
diferença na satisfação do cliente.

Porquê a EXUVENT?
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MANUTENÇÃO
A manutenção efectuada por técnicos especializados da Exuvent é 
baseada em formação de diversos fabricantes e também na infor- 
mação dos equipamentos fornecidos pelos mesmos.
Só assim poderemos garantir que todas as manutenções reali- 
zadas pela Exuvent serão devidamente verificados e testados, 
quer sejam Sistemas de desenfumagem (exutores, centrais de 
comando, compressores, cortinas de cantonamento, botoneiras),  
quer sejam Sistemas de compartimentação (cortinas Pára-Chamas, 
Pára-Fumos ou Corta-Fogo; portões Corta-Fogo e selagens 
Corta-Fogo).

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A Exuvent Manutenção conta com uma equipa de técnicos especiali- 
zados em detectar e resolver avarias em sistemas de desenfumagem 
e de compartimentação.
Sempre que detectar alguma anomalia no seu sistema de desenfu- 
magem ou cortina automática pára-chamas ou pára-fumos, não 
hesite em entrar em contacto connosco.

PÓS VENDA
Com uma equipa sempre disponível, a Exuvent Manutenção garante 
um serviço pós-venda rápido e eficaz, mantendo os equipamentos 
em funcionamento. Este serviço pode prolongar a garantia do 
sistema, contacte-nos para mais informações.

RENOVAÇÃO
A Renovação permite aos nossos clientes modernizar e melhorar a 
eficiência dos sistemas de desenfumagem ou de compartimen- 
tação, respeitando a estrutura e condicionantes dos edifícios.               
A possível reutilização dos equipamentos existentes pode permitir 
que esta solução seja mais económica que a aquisição de um novo 
sistema.

REPARAÇÕES
Se possui equipamentos para reparar, agende uma visita ou envie o 
equipamento para as nossas instalações acompanhado de um 
pequeno relatório com os seus contactos indicando a origem do 
equipamento e sintomas de avaria. Em caso de dúvida entre 
primeiro em contacto connosco.

Serviços



Case -Studies
Manutenção e Assistência

Renovação

Swedwood – Fábrica do IKEA  (Paços de Ferreira)

A Swedwood Ikea Portugal possui nas suas 
instalações mais de 500 exutores cuja 
manutenção, verificação e assistência é 
efectuada pela equipa técnica especiali- 
zada da Exuvent.

Jumbo Alfragide – Alegro Alfragide
Com 99 claraboias de iluminação, 45 exutores pneumáticos e sistema de ventilação eléctrico, a renovação do sistema de desen- 
fumagem ventilação e iluminação natural permitiu a melhoria significativa na iluminação natural e a possibilidade de fazer a 
ventilação natural possibilitando um maior conforto aos clientes deste estabelecimento.

Este novo sistema potencia a poupança energética e reduziu o risco de pessoas e bens 
tornando-o mais seguro e aprazível para os seus clientes e trabalhadores. 

www.exuvent.pt

soluções à medida do seu projecto

Visite o nosso Website para ficar a 
conhecer todos os nossos produtos e um 

vasto portefolio de obras realizadas
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