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www.traver .pt

PRECISA FAZER OBRAS 
NO SEU PRÉDIO OU RESIDÊNCIA? 



+ LAVAGEM
Realização de visitas 
trimestrais para 
inspeção e trabalhos de 
manutenção preventiva 
se necessário.

SITE TRAVER   
LEIA QRCODE

Get in touch

Rua Doro, Lt 5.
2685-012 - Sacavém
Contato +351 917 270 398

Tel.        +351 215 901 464
email: info@traver.pt
www.traver.pt

O Site da Traver tem toda a informação 
que necessita saber sobre a nossa 
empresa. Para além das obras já 
realizadas e em curso, poderá obter 
mais informações sobre os serviços que 
executamos.

PORQUE PAGAR TUDO DE UMA VEZ SE PODE PAGAR EM 36 MESES?

Lavagem gratuita de 
todas as fachadas com 
jacto d’água sob alta 
pressão no final do 
contrato de 3 anos.

+ VISITAS
Relatórios de técnicos 
especializados com 
reportagem fotografica 
e respectivas soluções 
adoptadas.

QUER FAZER OBRAS DE MANUTENÇÃO NO SEU PRÉDIO?

A TRAVER propõe algo inovador no mercado de obras português, através do projeto TRAVER I9. 
Ser a empresa responsável por resolver TODOS os problemas no exterior do seu prédio, realizando 
as obras de manutenção necessárias, tais como:

  Lavagens de paredes de alvenaria, cerâmicas, pedras e vidros.
  Betumagem de pedras e cerâmicas.
  Pinturas e impermeabilizações.
  Outros serviços.

Com o objetivo de satisfazer os nossos clientes, para além de toda a obra orçamentada, ainda 
receberão como benefício os serviços abaixo descritos:

A TRAVER terá 48h 
para avaliar anomalias 
apresentadas pelo 
cliente ou não será 
cobrada a mensalidade.

+ RELATÓRIOS + 48h

VANTAGENS



MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA

+ ECONOMICA

OBRAS SEM SURPRESAS COM PAGAMENTO EM 36 MESES.

Depois de analisadas as necessidades da obra, será preparado e apresentado um orçamento TRAVERi9 
para a realização das obras de restauro / reabilitação. Os trabalhos irão decorrer de acordo com 
o cronograma e o tempo de execução normal de uma obra.  De seguida, inicia-se o processo de 
matuneção preventiva TRAVER i9, com visitas periódicas dos nossos técnicos (3 em 3 meses).

A TRAVER adquiriu o Sistema de Translação e Elevação de Pessoas (S.T.E.P.) o mais moderno do 
mundo vindo a revolucionar o mercado de manutenção de edifícios em Portugal. O sistema aumenta 
a produtividade de um trabalhador em cerca de 40% e reduz o número de intervenientes em mais 
de 50% para realizar a mesma tarefa. Isso possibilita à Traver uma enorme redução de custos, o que 
nos permite dividir o valor de uma obra em 36 meses. 

PROJETO APOIADO POR:

+300
obras realizadas pela 
Traver em quase 10 
anos de existência nos 
3 continentes.

+0 acidentes
Investindo em formação, equipamentos  
e segurança a Traver possui o record de 
Zero Acidentes de trabalho..

+10%
de entrada é o valor 
de adjudicação  que 
precisa ser pago à 
Traver pelo orçamen-
to aprovado.

MANUTENÇÃO 

CORRETIVA

+ CARA

VÍDEO TRAVER I9      

LEIA QRCODE



NÓS SOMOS 
EXPERTS EM 
TRABALHOS 
EM ALTURA 

E OBRAS 
INTERIORES

Obras Interiores - Traver 360º

A nossa maior expertise está na realização dos trabalhos em altura, alpinismo 
industrial e obras interiores, tanto para a construção civil, como para a indústria. 
Contamos com uma grande equipa de alpinistas, engenheiros e mestres de 
obra experientes, devidamente formados nas mais variadas áreas, o que nos 
possibilita efetuar trabalhos em Portugal Continental, seja qual for a dimensão 
da obra.

Get in touch
Ph.   +351 917 270 398 / 910 916 171 / 910 421 716 
Tel. / Fax. +351 215 901 464

email: info@traver.pt 
www.traver.pt

Rua S do Pranto, 1. 
Chamusca, Portugal

Descanse e deixe-nos trabalhar para si, pois irá 
contratar uma empresa acostumada a trabalhar para 
as mais exigentes empresas e mercados mundiais. 
Comprometemo-nos a executar a sua obra sem 
atrasos, sem morosidade, firmando um compromisso 
sério numa simbiose de benefícios.

Mais do que um produto, o TRAVER 360º é um serviço 
dedicado ao nosso cliente, que tem o direito de espe-
rar mais de quem contrata. Se o que espera de uma 
empresa são relações de confiança, soluções compet-
itivas (à sua medida) e um acompanhamento dedica-
do às suas necessidades, fale connosco.

Áreas de Atuação

VÍDEO INTERIORES     
LEIA QRCODE


