


A Calidad oferece os melhores serviços em pré-

moldados da região, utilizando os mais modernos 

métodos construtivos. Com sede própria em um 

terreno de 130.000 m², localizada na cidade de Salto 

de Pirapora, o maior diferencial da empresa é a sua 

capacidade de desenvolver projetos personalizados, 

elaborando soluções estruturais eficientes e de 

qualidade de acordo com as necessidades de cada 

cliente. 

Com base na experiência acumulada de seus 

fundadores ao longo de mais de 25 anos, a Calidad 

oferece ao mercado todos os tipos de peças pré-

moldadas para compor estruturas das mais variadas 

características e tamanhos. Levando em consideração 

os benefícios do projeto e os custos para implantação, 

a empresa tem conquistado cada vez mais espaço no 

mercado, construindo um grande círculo de 

relacionamentos com seus clientes. 

Nossa fábrica 



Executar soluções construtivas 

industrializadas, desenvolvendo 

sistemas construtivos inovadores, 

proporcionando confiança e 

flexibilidade, respeitando a 

segurança e o meio ambiente. 

 CLIENTE: Proporcionar 
uma experiência 
agradável, transformando 
clientes em amigos. 

 

 RESULTADO: Obter o 
máximo dos resultados 
como consequência da 
eficiência e organização. 

 

 PESSOAS: Reunir todas 
as competências 
necessárias para o melhor 
desempenho num 
ambiente de satisfação e 
orgulho. 

 

 LONGIVIDADE: Agir 
hoje sempre com vistas 
ao futuro. 

 

 SUSTENTABILIDADE: 
Proporcionar o equilíbrio, 
preservando a vida e o 
meio ambiente. 

 

Referência em confiança e 

flexibilidade no mercado da 

construção civil industrializada do 

Brasil. 

Missão Visão Valores 



Pré-moldados 

Com base na experiência acumulada de seus fundadores, nos 

mais 25 anos dedicados a execução de obras de estruturas pré-

moldadas de concreto, a Calidad Pré-Moldados oferece ao 

mercado o mais diversificado portfólio de produtos e serviços. 

 

Produzindo elementos de concreto armado e protendido, em 

fábrica ou no canteiro da obra, a Calidad fabrica todos os tipos 

de peças pré-moldadas para compor a estrutura de edificações 

industriais e comerciais, tais como: Pilares, Vigas, Escadas, 

Terças, Painéis, Calhas, etc. 

 

Com vistas as necessidades do mercado, a Calidad, além de 

produzir os elementos pré-moldados, fornece também os 

serviços complementares para a execução da estrutura, sendo: 

Fundação, Bloco e Baldrames, Transporte, Montagem e 

Acabamento. 

http://calidad.com.br/obras/Avelino1.php
http://calidad.com.br/obras/H7.php
http://calidad.com.br/obras/Impakto.php


 

 Qualidade de cada peça desenvolvida 

 

  Praticidade para a obra 

 

 Melhor custo-benefício 

 

  Redução do desperdício de material 

 

  Rapidez de execução 

 

  Flexibilidade 

 

  Projetos personalizados 

 

 Mobilidade: fabricação no canteiro da própria obra 

Vantagens Pré-Moldados 



Alguns Produtos 

Pilar Pré-Moldado 

Painel Pré-Moldado 

Terça Pré-Moldado Escada Pré-Moldada 



Soluções Construtivas 

 Contenções 

 

 

 Edifício Comercial 

 

 

 Edifício Garagem 

 

 

 Edifício Multipavimento 

 

 

 

 

 

 

 Galpão Industrial 

 

 

 Muros 

 

 

 Pilotis 

 

 

 Pré-Lajes 

 

 

 

 



Contenções 



Edifício Comercial 



Edifício Garagem 



Edifício Multipavimento 



Galpão Industrial 



Muros 



Pilotis 



Pré-Lajes 



Estr. Vicinal Altino Vieira, 1720 

Capão Redondo, Salto de Pirapora/SP – CEP: 18160000 

Telefone: (15) 3292-1808 / (15) 3141-9212 / (15) 99818-4848 engenharia01@calidad.com.br 

calidad.com.br 

Estr. Vicinal Altino Vieira, 1720 

Capão Redondo, Salto de Pirapora/SP – CEP: 18160000 

Telefone: (15) 3292-1808 / (15) 3141-9212 / (15) 99818-4848 

engenharia01@calidad.com.br 

calidad.com.br/ 

mailto:engenharia01@calidad.com.br
http://calidad.com.br/
http://calidad.com.br/
mailto:engenharia01@calidad.com.br

