
Att. Sr. Argos Rodrigues

Agradecemos sua consulta.
Tentamos contato telefônico, sem sucesso
O sistema de flutuantes medindo 10,00 m x 3,00 m x 0,38 m custará R$ 32.000,00FOB fábrica
em SP
Entrega 30 dias
Pagamento à vista no pedido

Seguem informações sobre nosso sistema de flutuantes EASY PIER

Nossa empresa está no mercado fornecendo os flutuantes desde 1989, para marinas,
condomínios, hotéis, clubes náuticos etc.
O sistema é composto de módulos de 2,45 m X 1,45 m X 0,38 m de altura fabricados em
POLIETILENO Roto-moldado com aditivo estabilizante à luz (anti UV).
O EASY PIER é de fácil montagem, com longos anos de durabilidade mesmo que mantidos em
água salgada, sem deformações ou alteração de cor.
Têm a superfície plana e antiderrapante, podendo ser fabricados em cores claras que, além do
aspecto estético, não absorvem calor.
A manutenção é desnecessária , resultando em excelente custo / benefício.
São muitas as formas e configurações possíveis com o EASY PIER, atendendo as necessidades
de cada layout, sem desperdícios ou improvisações.
Nossa experiência de 25 anos está à sua disposição para elaborar o melhor projeto para
atender sua necessidade

Características do sistema:
Possui módulos maiores, mais estável e mais fácil de montar
Paredes grossas e pesadas o que lhe confere maior durabilidade que outros piers. Feito para
durar mais de 20 anos
Cada módulo possui 9 cavidades proporcionando o efeito VÁCUO , quando sobre a água,
estabilizando o sistema para que não balance.
Não utiliza madeira ou peças metálicas que exigem manutenção constante ,e têm pouca
durabilidade.
Não necessita de defensas para encostar o barco.
Cada módulo pesa 90 kg e sua capacidade de carga é de 1.000 kg
A altura de 0,38 m fica na altura da popa da embarcação.

Algumas marinas que utilizam o EASY PIER (data de instalação)

Iguaçu Náutico Clube -2012
Iate Clube do Espírito Santo- 2011
Pier 22 – 2010
Náutica Castelinho- 2007
Iate Clube do Rio de Janeiro- 2007
Iate Clube de Santos – 2003
Pier Salvador- 2003
Marvic´s Hotel – 2004
Prefeitura Estância Turística de Ribeirão Pires- 2003
Condomínio Residencial Rio Vermelho 2013
E mais centenas de piers particulares



Na aguardo de seu retorno,

Cordialmente

Sergio Fischer

Phone: + 55 11 3032-3020
http://www.smartpier.com


