ROTH
SISTEMAS DE SEGURANÇA

Qualidade, do início ao ﬁm.
Há quase 10 anos, formamos uma equipe de proﬁssionais especializados e qualiﬁcados em
projetos de instalação de equipamentos e suporte de manutenção de sistemas de segurança.
Com as certiﬁcações necessárias, atuamos na área de Prevenção e Extinção de Incêndio. Além
disto, trabalhamos em parceria com grandes e conceituados fabricantes de equipamentos
nacionais e importados para obter o melhor resultado e assegurar, acima de tudo, que a instalação
seja feita de forma eﬁciente.

Nossos Serviços
Detecção e Alarme de Incêndios:
Oferecemos o serviço completo que envolve todas as fases do processo de certiﬁcação
das instalações. Desde o levantamento até a implantação ﬁnal, realizamos este serviço
por meio de:
Ÿ Projetos de Segurança Contra Riscos de Incêndio;
Ÿ Planos de Emergência.
Certiﬁcação Europeia

Centrais e Detectores

Certiﬁcação Americana

Sistemas sem ﬁo

Detecção de Gases Tóxicos e Explosivos:
Realizamos a instalação, manutenção e calibração de
sistemas de detecção de gases tóxicos, inﬂamáveis ou
oxigênio, bem como a execução de projetos e
instalações obedecendo as mais rígidas normas
nacionais e internacionais.
Com foco na prevenção das fontes de combustão e
domínio dos potenciais de risco, temos experiência e
excelentes resultados em diversas indústrias como:
Química, Petroquímica, Farmacêutica, Alimentícia,
Naval, Siderúrgica, etc

Instalação & Manutenção:
Com uma equipe especializada e capacitada junto
às normas regulamentadoras, instalamos e/ou
acompanhamos a instalação dos equipamentos de
segurança respeitando os prazos previstos,
realizando o serviço de acordo com o orçamento
ﬁnanceiro e interferindo o mínimo possível nas
atividades de cada cliente.
Utilizando um sistema informatizado de gestão, realizamos a manutenção preventiva e
corretiva, respeitando as singularidades de cada cliente.

Soluções:
Consultoria & Análise Técnica:
Com exper iência de mercado e todas as
capacitações exigidas, prestamos o serviço de
consultoria onde fazemos:
Ÿ Análise de risco;
Ÿ Elaboração de projeto e memorial descritivo;
Ÿ Acompanhamento de serviços em execução;
Ÿ Entre outros.
Em nossas visitas técnicas de análise, veriﬁcamos todos os sistemas instalados para a
elaboração de laudo técnico.

Palestras e treinamentos:
Com a experiência e a capacitação necessária, realizamos palestras e treinamentos
dinâmicos abordando os seguintes aspectos: projetos, soluções, produtos, aplicabilidade
e foco na importância da Segurança Eletrônica para as organizações.

Para mais informações, visite nosso site:

www.rothsistemas.com.br

Contatos
Tel.: (11) 5084 – 7214
E-mail: roth@rothsistemas.com.br

Localização:
Rua Afonso Celso, 1309 – Vila Mariana
São Paulo/SP | CEP: 04119-062
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