Empresas. Marcas. Exportadores. Construção

Alternativa
A empresa Alternativa, fundada em 2003, é um dos maiores fabricantes russos de
sistemas de fachada.
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Alternativa
A empresa Alternativa, fundada em 2003, é um dos
maiores fabricantes russos de sistemas de fachada.

As principais atividades da empresa são a produção e fornecimento de
componentes para fachadas ventiladas, desde armações e materiais
de revestimento até fixadores. A empresa aceita pedidos para produzir
produtos estampados, e também tem a capacidade de fabricar
matrizes, moldes e matrizes em equipamentos importados pela
empresa Sodick (Japão).

Os produtos são fabricados a partir Em 2006, foram abertas filiais em São Petersburgo e Chelyabinsk, e
das melhores matérias-primas,

em 2008 - em Moscou. Cada filial tem um grande programa de

utilizando equipamentos nacionais armazenagem regional e oferece convenientes opções de cooperação.
e importados de alto desempenho O programa de marketing da empresa é baseado em uma vasta
das principais empresas. Durante geografia de distribuição de produtos.
todo o período de trabalho, a
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empresa Alternativa provou ser um
parceiro confiável em todo o
território da Rússia. Em 2005, foi
aberta uma filial na cidade de
Novosibirsk, que promove
ativamente os produtos da
empresa nas regiões da Sibéria e
do Extremo Oriente.

Produtos
A Alternativa produz uma variedade de sistemas de fachada:

Sistemas e componentes de fachada
ventilada articulada
Sistemas de alumínio, galvanizado, aço inoxidável de
fachadas ventiladas, que são ativamente utilizados
na construção e reconstrução de edifícios
residenciais, administrativos e industriais. O sistema
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de fachada articulada com isolamento térmico é uma
estrutura metálica sobre a qual é fixada uma nova
camada de acabamento externo. Como os materiais
utilizados para a decoração externa do edifício,
placas de granito cerâmico usadas, placas de
fibrocimento, elementos metálicos, pedra natural. A
fachada ventilada tem uma série de vantagens,
incluindo isolamento térmico e acústico confiável,
proteção contra influências externas, uma redução
significativa no consumo de calor durante o período
de aquecimento, a simplicidade de projeto e
instalação, longa vida útil, bem como a capacidade
de instalar o sistema em qualquer época do ano.
Outras vantagens incluem - resistência à
deformação térmica e ausência de requisitos
especiais para as condições das paredes principais
do edifício.
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Isolamento para fachadas
O isolamento de lã mineral repele a água e permite
manter um regime confortável de temperatura na
sala. O material de lã mineral é fácil de usar e
ecologicamente correto. O aquecedor baseado em
rocha (basalto) pode suportar altas temperaturas
sem ignição. O material tem excelentes propriedades
isolantes e de proteção contra incêndio, assim como
altas características de insonorização. O isolamento
do basalto tem um impacto positivo sobre o meio
ambiente, reduz o consumo de energia, não está
sujeito à podridão e à exposição a vários
microorganismos.

Material de faceamento
A Alternativa oferece materiais de revestimento em
grés porcelânico e compósitos, assim como painéis
de fibrocimento do Japão e clínqueres
ALTBRICK.ALTBRICK são feitos de argila refratária,
que é um material ecologicamente correto para o
processamento. Os clínqueres podem ser usados na
construção de edifícios de qualquer complexidade e
altitude, para qualquer finalidade. O material é
resistente à geada, praticamente não absorve
umidade e não é exposto a queimaduras no sol.

© 2021. Feito na Rússia

madeinrussia.ru

Alternativa

Vantagens da empresa
A empresa Alternativa se distingue de seus concorrentes pelas
seguintes vantagens:- qualidade do produto e controle rigoroso;grandes volumes de armazém regionais;- disponibilidade de
departamento de projeto próprio de desenvolvedores;- entrega do
produto é realizada com a ajuda de empresa de transporte própria;aplicação de novas tecnologias na produção;- liderança em termos de
volumes de fornecimento;- centros regionais de suporte técnico.

Geografia de
abastecimento
A empresa realiza um complexo de trabalhos de fabricação e projeto
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de fachadas ventiladas e organiza um conjunto completo e entrega da
produção ao objeto. Indicadores de resistência, resistência e
durabilidade tornaram os sistemas de fachadas cortinas bastante
comuns. A alta qualidade dos produtos permite atender ao
revestimento moderno de fachadas da empresa Alternativa não só em
diferentes regiões da Rússia (do Extremo Norte ao Sul), mas também
no exterior.

Exposições e prêmios
A empresa também participa de exposições e fóruns especializados.
Assim, em 2014, a Alternativa participou da Feira Internacional de
Construção e Interiores MosBuild-2014. E em março de 2020, foi
realizada uma exposição inter-regional especializada BelExpoStroy,
onde a Alternativa apresentou materiais modernos, estruturas e
tecnologias avançadas de produção no campo da construção de
fachadas.
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Os fatos da empresa
A empresa Alternativa é um dos maiores produtores
russos de sistemas de fachadas.2 Os produtos da
empresa são feitos de materiais ecologicamente
corretos.3Alternativa tem várias filiais em diferentes
cidades da Rússia com seus próprios programas de
armazenagem.4. Os produtos são fornecidos não
apenas na Rússia, mas também no exterior.
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Informações de contato

Moscou, 38, Berezhkovskaya naberezhnaya, Edifício 1

+7 495 940-89-14
info@alt-msk.ru
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O projeto Made in Russia é uma plataforma de comércio e mídia digital. Inclui a agência de informações comerciais Made in Russia em 12
idiomas, assim como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no exterior. As empresas registradas na
plataforma recebem o direito de usar o logotipo do projeto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.
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