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A ROOFSERVICE é uma empresa especializada em soluções de engenharia
voltada para o mercado de coberturas metálicas.

Serviços:
✓ Manutenção preventiva e Manutenção corretiva;
✓ Sistemas de linha de vida e Escadas marinheiro;
✓ Soluções em iluminação e ventilação natural;
✓ Retrofit;
✓ Inspeção (relatórios técnicos);

Quem Somos

CONFORTO TÉRMICO
LINHA DE VIDA M. CORRETIVA RETROFIT

FECHAMENTO 

ESCADA MARINHEIRO



✓ Voltada à recuperação de sistemas existentes que tenham sido danificados pelo tempo 
(termino de vida útil), mau uso ou intempéries.

Manutenção Corretiva 

Antes

Depois

CD TOPICO/ SP SONDA/ SP UNILOGISTICA/ES

SONDA/ SP UNILOGISTICA/ESFITESA/ RS

FITESA/ RS

CD TOPICO/ SP



✓ Voltada à recuperação de sistemas existentes que tenham sido danificados pelo tempo 
(termino de vida útil), mau uso ou intempéries.

Manutenção Corretiva 

Antes

Depois

LP MASINA/ PR

LP MASISA/ PR

GLOBALPACK/ SP

GLOBALPACK/ SP

BIG/ SP

BIG/ SP

SAM’S/ SP

SAM’S/ SP



✓ Este é um serviço essencial para reformar seus empreendimentos, aumentando o conforto, 
segurança e as possibilidades de uso.

Retrofit

ESCADA MARINHEIRO

PASSARELAS

ILUMINAÇÃO NATURAL

VENTILAÇÃO NAURAL 



✓ Este é um serviço essencial para reformar seus empreendimentos, aumentando o conforto, 
segurança e as possibilidades de uso.

Retrofit

VENTILAÇÃO NAURAL 

MARQUISE 

MEZANINOS/ PLATAFORMAS 

FECHAMENTOSLINHA DE VIDA AMPLIAÇÕES



Manutenção Preventiva

✓ Serviço de manutenção programada, com visitas técnicas periódicas, destina-se a inspecionar

todo o conjunto a fim de prevenir falhas nos elementos que compõem o sistema de cobertura.

A ROOFSERVICE estrutura 

programas de manutenção 

preventiva personalizados para 

proteger sua instalação dentro 

de seu orçamento.

CALHAS

RESÍDUOS 

ILUMINAÇÃO



✓ Nossos técnicos são próprios, capacitados e treinados para este tipo de trabalho de acordo com

normas de segurança, possuem as documentações necessárias e padronizadas (ASO, TREINAMENTO

NR35 E EPI´S) para execução do serviço.

✓ Os equipamentos de proteção individual como capacete, cinto com talabarte duplo, óculos, protetor

auricular, protetor solar, botas serão de fornecimento da ROOFSERVICE.

Mão de Obra
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Alguns de nossos Clientes
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Alguns de nossos Clientes



Contato

Sede

Av. São Camilo, 324 – Sala 14

Granja Viana, Cotia – SP

Tel.: (11) 4617 - 3824

contato@roofservice.com.br

www.roofservice.com.br

mailto:contato@roofservice.com.br

