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RCERVELLINI
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Nós somos a RCervellini, líder nacional na
distribuição de pisos e revestimentos com mais
de 48 anos de atuação no mercado. Formada
por uma estrutura com mais de 37.000m² de
áreas logísticas, estoques e escritórios, atuando
em todas as regiões do Brasil com unidades
localizadas em cidades estratégicas como Belo
Horizonte, Brasília, Caxias do Sul, Campinas,
Curitiba, Goiânia, Palmas, Porto Alegre e Presidente Prudente.
Garantimos eficiência logística, tanto no atendimento do canal distribuição com mais de 2.000
revendas ativas em todo Brasil, como através de
um sólido departamento de obras corporativas,
já atendemos os principais players do mercado,
auxiliando na concretização de obras de grande,
médio e pequeno porte.

BRASÍLIA/DF

BELO HORIZONTE/MG

PRES. PRUDENTE/SP

Trabalhamos com os melhores fabricantes e
fornecedores, garantindo o compromisso com
a qualidade, atendendo sempre através do
nosso corpo técnico especializado, aliado a
custo competitivo.

ESTRUTURA OBRAS CORPORATIVAS
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Estrutura: mais de 37.000m²
de área construída com mais
de 5.000 itens de produtos
conceituados em estoque.
Especialistas: consultores de
vendas e especificação técnica,
especializados em todos
os produtos.
Departamento de projetos:
conhecimento técnico no
levantamento e tipologia de
todo o portfólio, de acordo com
as normas específicas por
segmento.
Coordenação de Obras:
técnicos especializados para
acompanhamento de todas
as etapas da obra.
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Mão de obra: equipe com
capacitação técnica e de qualidade,
com toda documentação necessária
para o seu perfil de obra.
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Logística exclusiva: garantimos
eficiência e agilidade na entrega.
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Equipe administrativa: monitoramento para cumprimento dos prazos
em toda a cadeia de atendimento.
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Renovação e adequação:
a RCervellini se mantém
atualizada em todas as normas
técnicas para garantir
o desempenho, produtividade
e soluções de patologias em obras.

EQUIPE OBRAS CORPORATIVAS
A equipe comercial de obras corporativas tem a finalidade de entender e atender as
necessidades específicas de cada projeto. A importância da especificação dos produtos
corretos, avaliação do escopo e principalmente de todo o contexto da obra para que o
produto final com a instalação tenha a qualidade que garantirá a durabilidade do material e serviço e, principalmente a satisfação do cliente.
Nossa equipe atua em todo Brasil com a capacidade técnica de abranger todos os fatores importantes para que sua obra tenha todas as etapas cumpridas com excelência.

Projeto calculado e paginado;
Checklist com as particularidades encontradas no projeto;
Proposta detalhada com todas as orientações necessárias para o cliente;
Suporte e apoio da equipe comercial técnica;
Acompanhamento em todas as etapas até a conclusão da obra.

CONHEÇA NOSSOS
PRINCIPAIS PROJETOS:

TÍTULOS DE RECONHECIMENTO
VOLUMES COMERCIALIZADOS ATÉ 2021

10.650.000 m²

5.400.000 m²

2.800.000 m²

8.800.000 m²

PISOS TARKETT

PISOS EUCAFLOOR

PISOS QUICK-STEP

PISOS DURAFLOOR

5.000.000 m²
CARPETES E PISOS
BELGOTEX

3.000.000 kg

20.000.000 m²

30.000.000 ml

1.400.000 m²

1.400.000 ml

PRODUTOS MAPEI

PRODUTOS GYPSUM

PERFIS PARA DRYWALL
ANANDA

FORROS MINERAIS
SONEX

RODAPÉS E GUARNIÇÕES
SANTA LUZIA

®

SAÚDE
A área da saúde é um dos segmentos
que priorizamos na equipe corporativa
com a especialidade de atuar alinhado à
RDC 50 da Anvisa, oferecendo soluções
em revestimentos vinílicos e tratamento
nas patologias identificadas no contrapiso que precisam ser corrigidas para a
instalação do revestimento. Clínicas,
laboratórios, hospitais, indústrias farmacêuticas necessitam de cuidados em
todo atendimento, principalmente na
avaliação da área, e para a RCervellini,
oferecer um serviço com eficiência
desde a primeira vez é nossa premissa.

Hospital São José | Teresópolis/RJ

ASSOCIAÇÕE S PARCE IRAS

PRODUTOS
Pisos vinílicos em manta homogêneo Pisos vinílicos em manta heterogêneo
Piso condutivo Pisos vinílicos em placa e em régua Carpetes Adesivos
para cada piso Massas de preparação Autonivelantes Primers específicos
Barramento de umidade Consolidante de contrapiso Rodapés Forros
especiais removíveis

Hospital | interior de São Paulo/SP
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A norma visa garantir que as estruturas direcionadas para atendimentos na
área da saúde atendam às regras de segurança. Portanto, dependendo dos
equipamentos e das atividades que você irá exercer, o local deve atender as
especificidades para garantir a segurança de todos.
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NORMA RDC 50

50

Clínica Eccoa | Porto Alegre/RS | Arq. Lucia Lisboa

S A RDC

EDUCAÇÃO
No segmento educação, algumas características importantes tanto para os alunos,
como professores, é o conforto acústico, térmico, resistência ao tráfego, versatilidade
de manutenção e facilidade na limpeza. Nossa equipe é especializada nesses fatores, a
fim de apresentar as melhores alternativas e soluções com o melhor custo benefício
para cada projeto, para atender salas de aula, laboratórios, anfiteatros, auditórios, quadras poliesportivas, salas de exposição, áreas administrativas e museus.
As creches tem um apelo muito importante na questão térmica, e o conforto para as
crianças na hora de engatinhar ou brincar é essencial. As soluções em revestimentos
vinílicos encaixam em todos os quesitos para essas áreas.

Colégio Batista Mineiro | Sete Lagoas/MG

Colégio Oficina do Estudante | Campinas/SP

Colégio Oficina do Estudante | Campinas/SP

Colégio Batista Mineiro | Sete Lagoas/MG

PRODUTOS
Pisos vinílicos em manta homogêneo Pisos vinílicos em manta heterogêneo
Pisos vinílicos em placa e em régua Carpetes Pisos borracha para playground Adesivos para cada piso Massas de preparação Autonivelantes
Primers específicos Barramento de umidade Consolidante de contrapiso
Rodapés Forros acústicos removíveis Forros térmicos Revestimentos
acústicos Nuvens acústicas

HOTELARIA
Oferecemos soluções completas em acabamentos e revestimentos para o segmento
de hotéis e empresas do mesmo ramo de atuação, buscando adequação ao seu projeto
com as melhores marcas de carpetes, revestimentos vinílicos, soluções acústicas e
forros especiais acústicos.
A equipe técnica comercial está preparada para atender ao seu projeto com todo apoio
do nosso departamento de obras corporativas.

Hotel Tauá | Atibaia/SP

Hotel Ibis | Jundiaí/SP

Hotel Ibis | Jundiaí/SP

Hotel Staybridge Suítes | São Paulo/SP

PRODUTOS
Pisos vinílicos em placa e em régua Carpetes Adesivos para cada piso
Massas de preparação Autonivelantes Primers específicos Barramento de
umidade Consolidante de contrapiso Rodapés Forros acústicos removíveis Forros térmicos Revestimentos acústicos Nuvens acústicas

CORPORATIVO/FITNESS/LOJAS
Empreendimentos de pequeno à grande porte, como escritórios, lojas e academias de
todas as modalidades. A RCervellini junto a equipe de obras corporativas está preparada para orientar na especificação do produto correto, assim como atender os projetos
já formatados por arquitetos, agregando qualidade e versatilidade, através de soluções
práticas que se adequam a cada necessidade com eficiência.

Escritório | Arq. Anelise Fuchs

Recepção e sala de reunião | Arq. Anelise Fuchs

PRODUTOS
Pisos vinílicos em manta homogêneo Pisos vinílicos em manta heterogêneo
Pisos vinílicos em placa e em régua Carpetes Pisos de borracha para área
de impacto Área externa adesivos para cada piso Massas de preparação
Autonivelantes Primers específicos Barramento de umidade Consolidante
de contrapiso Rodapés Forros acústicos removíveis Forros térmicos
Revestimentos acústicos Nuvens acústicas

Quadra Esportiva | Escola de Cadetes | Campinas/SP

Escritório de advocacia | Arq. Mariana Oliveira
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ATENDIMENTO OBRAS CORPORATIVAS
REGIÃO SUDESTE
São Paulo/SP
(11) 4858.0105

Ribeirão Preto/SP
(16) 3512.9869

Rio de Janeiro/RJ
(21) 3512.0247

REGIÃO SUL
Florianópolis/SC
(48) 4042.0022

Joinville/SC
(47) 3305.9822

Porto Alegre/RS
(51) 3103.0101

Curitiba/PR
(41) 3512.0033

REGIÃO NORDESTE
Salvador/BA
(71) 4042.2822

Aracajú/SE
(79) 3142.0444

Recife/PE
(81) 3771.1000

Maceió/AL
(82) 3142.0960

João Pessoa/PB
(83) 3142.0400

Natal/RN
(84) 4042.0800

Fortaleza/CE
(85) 4042.3233

São Luíz/MA
(98) 3042.1100

REGIÃO NORTE
Porto Velho/RO
(69) 3197.1692

Manaus/AM
(92) 3042.0344

ATENDIMENTO CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
E ESCRITÓRIOS COMERCIAIS
Pres. Prudente/SP
(18) 2101.1100

Campinas/SP
(19) 2102.3500

Contagem/MG
(31) 3517.0900

Curitiba/PR
(41) 3512.0033

Porto Alegre/RS
(51) 3103.0101

Caxias do Sul/RS
(54) 3229.3529

Brasília/DF
(61) 3039.6465

Goiânia/GO
(62) 3093.5297

Palmas/TO
(63) 3215.1546

obras@rcpisos.com.br
www.rcpisos.com.br/obras

