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SISTEMA DE LINHA DE VIDA
Equipamento obrigatório na proteção contra quedas com diferença de nível
em atividades com altura igual ou superior a “2mt” conforme portaria 3.214
de 08/06/1978 NR-18 e NR-35 “Trabalho em Altura”.Sistema fabricado para
atender até 3 pavimentos, composto por:
• Sapata
• Prolongador
• Poste de 6mt
• Abraçadeira com regulagem de altura para passagem de cabo.

PROTEÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL
O sistema “Defense” de proteção para alvenaria estrutural, permite dar aos
colaboradores e empregadores, proteção e segurança durante todas as
fases de elevação da estrutura, minimizando os riscos e dando a dinâmica
necessária para o desenvolvimento das atividades.

PROTEÇÃO PARA CONCRETAGEM
O “Grupo Defense” possui uma gama completa de proteções para a fase de
concretagem, possibilitando proteger e evitar quedas de materiais e
colaboradores em todos os tipos de escoramento e fases de montagem : assoalho, armação e concretagem das estruturas, proporcionando melhor
desempenho e qualidade das atividades realizadas nesta fase critica de
trabalho da construção civil.
Obs: Fixação para garfo, forma e em torre H20 e Barrote

PROTEÇÃO PÓS CONCRETAGEM “LIBERA ALVENARIA"
Desenvolvido para estruturas convencionais de concreto armado, o sistema
de proteção pós concretagem “Libera Alvenaria” permite que o colaborador
execute o levante de alvenaria sem precisar fazer a retirada das proteções,
permitindo um trabalho seguro, haja visto que as proteções só serão
retiradas quando a alvenaria estiver na altura de “1,20mt” conforme normas
técnicas de segurança.
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SUPORTE DE BANDEJA PRIMARIA E SECUNDÁRIA “3” e “2”
Equipamento obrigatório e indispensável para elevação de edificações com
4 ou mais pavimentos conforme determinação da NR-18 , sendo utilizada
como proteção coletiva para reforma ou construção de novas estruturas.

Com kit regulador de ângulo
da bandeja

ESCORA LEVE E GRADE
Desenvolvido e indicado para vãos internos e empreendimento cuja
estrutura seja impossibilitada de haver furações, o sistema de escora leve e
grades “Defense” se encaixa perfeitamente neste padrão, fácil de montar,
ágil e de total segurança. Com tamanhos que variam conforme a altura dos
trechos a serem protegidos, a proteção com escora também trabalha em
sistema de fechamento duplo, proporcionando maior segurança em
atividades e locais específicos.

SUPORTE PARA VIGA METÁLICA
Equipamentos específico para atender estruturas com vigas metálicas, este
sistema atende todos os tipos de vigas “I”, fixado próximo à estrutura,
permitindo uma montagem prática e rápida, através de um sistema de
pressão, sem necessitar de nenhum tipo de solda ou furação junto a
estrutura.

SISTEMA DE CALHAS
Para atender os clientes mais exigentes em termos segurança, a “Defense”
também dispõe de um sistema de calhas, que em conjunto com a proteção
de alvenaria estrutural, faz a captação de resíduos entre o rodapé e a
estrutura, neutralizando o risco de queda de materiais e tornando o sistema
de proteção ainda mais completo e eficaz.
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PLATAFORMA DE PILAR
Sistema que permite o colaborador executar atividades externas para
montagem e travamento de pilares com o máximo de segurança,
praticidade e qualidade, contribuindo diretamente para o aumento da
produtividade .

SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE ATIVOS
Proteções perimetrais em geral – Escoras – Suportes de bandejas – Linha de vida

SERVIÇO ESPECIALIZADO
• Projetos e manuais de montagem
• Acompanhamento técnico (Relatórios e orientações
de montagem)
• Documentações (Memorial de calculo e ART)
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
• Engenheiro Mecânico
• Técnico em Segurança do Trabalho
• Projetista em CAD
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O Grupo Defense é uma empresa especializada na fabricação de proteções coletivas
metálicas para todos os tipos de estruturas com os mais variados tipos de fixações.
Através de um rigoroso processo de qualidade, todos os equipamentos são
desenvolvidos e fabricados com matéria prima de alta qualidade e por profissionais
especializados. Com o objetivo de elevar o nível de segurança dentro do seguimento
da construção civil e implantar soluções que atendam todos os padrões de
segurança, a Defense desenvolveu sistema modernos para levar inovação, leveza e
facilidade de montagem, preservando o meio ambiente e fazendo com que as
proteções coletivas sejam um custo benefício e um verdadeiro sistema de segurança
para sua obra.
Localizada na cidade de Guarulhos – SP, o Grupo Defense, atende em todo o
território nacional, fornecendo equipamentos em regime de locação ou venda, com
visitas técnicas e elaboração de projetos específicos para cada tipo de
empreendimento.

Desenvolvemos
equipamentos e
projetos
específicos
para sua obra.
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