Assentamento Portobello.

Expectativa
Satisfação integral do cliente

Realidade
Falhas de cálculo
Preparo equivocado da massa
Falta de nivelamento
Uso da desempenadeira incorreta

Esse tipo de realidade motivou a
Portobello Shop a oferecer mais um
serviço premium aos seus clientes e
especificadores!

A Solução Completa para a sua obra
também passa pela oferta de mão de
obra especializada que:
Assegura a satisfação do consumidor
Portobello com seu revestimento instalado e
garantido;

Supera barreiras técnicas na comercialização de
grandes formatos e lastras;

Viabiliza a solução completa de produtos mais
instalação.

A Portobello marca presença em
todos os detalhes com:
Rede de instaladores de empresas homologadas,
recrutadas, formadas e monitoradas pela equipe
técnica da Portobello;

O olho da Portobello na obra por meio
de fiscalização à distância da equipe técnica
Portobello;

Solução Completa em argamassas, rejuntes,
niveladores, protetores e limpadores, bem como
complementos da Officina (nichos, tentos etc).

A sua jornada com a gente até a
instalação contempla:

A N T E S

Projeto técnico de assentamento
Muito além da paginação, é um complemento
do projeto básico que é feito na loja. Projeto de
modulação + informações como juntas, especificação
técnica dos materiais e desempenho + recolhimento
do atestado de Responsabilidade Técnica no CREA
ou no CAU para a sua obra.
Planejamento logístico da obra
Os instaladores conferem a entrega dos materiais
na sua casa (in loco). Antes de iniciar a obra, já
fiscalizamos todo o processo. Com isso, reduzimos
imprevistos e atrasos.

D U R A N T E

Equipe especializada em assentamento Portobello
Nossos assentadores são profissionais capacitados
por meio de um curso intensivo no laboratório de
assentamento na Fábrica da Portobello, em Tijucas
- SC. Depois, mantemos uma rígida fiscalização
da técnica, da organização e da qualidade de suas
ferramentas em cada obra executada.
Gestão contínua da qualidade da obra e
supervisão técnica
Fiscalizamos intensamente cada obra, com o olhar
do cliente, desde o desenvolvimento do projeto até a
entrega final. Os problemas e defeitos que aparecem
são resolvidos ainda durante a obra, sem te perturbar.
Seguro contra quebras durante a obra
A previsibilidade de orçamento de obra é nosso maior
diferencial. Você terá toda a segurança na quantidade
e qualidade dos produtos comprados. A Portobello,
portanto, vai repor os materiais que quebrarem durante
a obra, sem custo algum para você.

D E P O I S

Assentamento & Instalação
Portobello na prática:

Garantia Portobello
Nosso outro grande diferencial é a garantia de 5 anos.
Não somente na qualidade das placas, mas também
sobre o serviço de instalação.

Assentamento premium de todos os revestimentos
comercializados nas lojas Portobello Shop;
Sobreposição;

Limpeza fina

Remoção de revestimento antigo e pintura, incluso
descarte de entulho;

Fazemos o descarte adequado dos resíduos gerados
durante a obra e fornecemos limpeza fina, deixando o
local pronto para você entrar e utilizar.

Instalação de produtos da Officina
(nichos pré-fabricados, stripes, soleiras, tentos etc);
Nicho esculpido em obra (incluso corte, requadro,
impermeabilização e assentamento);
Instalação de ralos adquiridos na Portobello Shop;
Acabamentos em meia-esquadria incluso no valor de
m² (pilares, janelas);

Cases de Obras
Portobello

www.portobello.com.br

