Informações imprescindíveis
para a contratação do içamento:
Dimensões da peça;
Peso da peça;
Número do andar a ser realizado a entrega;
Dimensões do acesso da Lastra: varanda ou janela. Se for janela informar medidas do vão livre;
Quantidade de peças a serem entregues;
Envio de fotos apresentando o local da entrega;
Endereço de entrega;
Em caso de entregas em condomínios, solicitar autorização prévia para a realização do serviço;
Solicitação de visita técnica, caso necessário.
Observações:
O fornecedor contratado deverá apresentar o seguro para realizar o serviço de içamento - apresentar a ART do serviço prestado.
O serviço de içamento deve estar de acordo com as Normas e regulamentos NR-35 e NR-12.
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Serviço de
Içamento

Sobre o serviço

Da ideia à execução, nossas lojas garantem uma reforma tranquila, sem prejuízos e desperdícios.

O que é o Içamento?
O Içamento é o serviço que permite que um objeto seja erguido
sem o auxílio de um elevador ou escada. É a atividade que eleva
o produto pelo lado externo da construção, e o coloca no local de
destino através da varanda ou janela. Existem dois tipos de içamento por guindaste e por mini grua. A escolha é feita conforme
a necessidade da construção.

As Lastras Portobello permitem
uma visão à frente na arquitetura
e diferenciam-se por suas grandes
proporções que medem até
160x320cm. Com o crescimento
nas dimensões dos revestimentos
cerâmicos, para realizar a locomoção
dessas peças, em alguns casos será
necessário o processo de içamento.
Com isso, a fim de garantir a
qualidade na entrega de seus
produtos, a Portobello Shop
passou a oferecer esse serviço.

Vantagens
Solução Completa.
A Portobello assume a execução dos serviços, proporcionando profissionalismo
e tranquilidade para você e sua família. Viva essa nova experiência com obras!
Equipe Especializada.
Com a contratação do serviço de Içamento oferecido pela Portobello Shop, você
conta com profissionais homologados para realização deste procedimento de
maneira segura, eficiente e com compromisso com a satisfação do cliente.
Garantia contra quebras.
Seu procedimento sem imprevistos financeiros, pois se houver quebra de produto na entrega ou içamento, as peças serão repostas sem custo adicional ao
cliente. Segurança extra!

Guindaste

Mini Grua

Em quais situações devo contratar?
Em geral, quando a construção não permite que os produtos sejam movidos de maneira tradicional, não cabem no elevador e
não conseguem serem transportados através de escadas.
Dessa forma, é necessário o serviço de içamento para que o procedimento seja feito da melhor maneira.

Revestimentos - Lastras - Serviços - Içamento

Dentro do conceito de Solução Completa, a Portobello Shop passa a oferecer
também o serviço de Içamento através de uma equipe especializada.

