A nossa equipa com mais de cem colaborados altamente especializados oferece aos nossos Clientes
concepção e implementação efectivas nos mais diversos projectos. Garantimos Perfeição e Conforto em
todos os sectores de Instalação e de Demótica Integrada ao conciliar Tradição e a mais moderna Técnica. A
nossa gama de serviços abrange todas as fases de realização de um projecto: Consultoria, Planeamento,
Coordenação , Implantação de instalações sanitárias e eléctricas, como também sistemas de aquecimento e
de ventilação. Tudo a partir de uma fonte: Desde a instalação até o funcionamento efectivo, incorporando ao
mesmo tempo serviços de manutenção, gestão de instalações e tecnologia de canalização.

Instalações Sanitárias
Os nossos especialistas e técnicos estão presentes em todas as fases de projeto: Planeamento , Execução e
Manutenção, familiarizados com as mais recentes Normas DIN, garantindo, assim, um alto padrão de conforto
e higiene. Confie na nossa experiência profissional adquirida ao longo dos anos, actuando nos sectores de
montagem, manutenção de sistemas de filtragem, tratatamento de água, neutralização, centrais
hidropressoras, instalações de osmose, etc.

Sistemas de Aquecimento
Os nossos engenheiros de AVAC são ao mesmo tempo consultores ambientais. A utilização de energia exige a
máxima eficiência, principalmente face à necessidade de baixo consumo e à sustentabilidade ambiental. A
modernização de uma caldeira em um edifício ou a instalação de um sistema de aquecimento em indústrias
exige, por conseguinte, experiência e competência no Planeamento e na Implantação. A nossa equipa,
tecnicamente treinada ,assegura a solução ideal aos nossos Clientes através de modernas instalações de
aquecimento, que são, na verdade, sistemas compactos de High-Tech . Sistemas solares de aquecimento,
bombas de calor, bem como caldeiras de condensação estão também incluidos no nosso portfolio de serviços.

Ventilação
A demanda por alternativas de regularização da temperatura e humidade aumentou drasticamente nos últimos
anos. Um dos nossos pontos fortes é oferecer as melhores e as mais inovadoras soluções aos nossos Clientes
diante dos desafios e necessidades de cada projecto. Os custos dos sistemas de climatização e refrigeração são
racionalmente minimizados, paralelamente à configuração optimizada da instalação e à eficiente tecnologia de
equipamento: A máxima recuperação energética desempenha um papel crucial em nosso desempenho.
Através do intercâmbio contínuo com inúmeros fabricantes de sistemas centrais de ventilação,aperfeiçoamos,
em todos os aspectos, os nossos desempenho e eficiência.

Clima
Somos uma Empresa especializada em Refrigeração , capazes de avaliar, de maneira global, processos de
climatização, ventilação e desarejamento.

A nossa elevada competência técnica assegura uma montagem adequada, um bom funcionamento e,
naturalmente, em caso de manutenção extendida, garantimos o alto aproveitamento energético dos sistemas
de instalações. Independente da dimensão: Seja um pequeno sistema de refrigeração split de 2 kW ou um
sistema de refrigeração de até 1000kW, realizamos instalações dentro dos padrões tecnológicos mais
modernos, energicamente eficientes e ambientais. Asseguramos a eliminação ecologicamente racional de
fluidos contaminados, a implementação competente de soluções sustentáveis e o cumprimento de todas as
normas e diretrizes para o funcionamento seguro das instalações: Sem riscos para a saúde humana e o
ambiente.

EMS + GLT
A Gestão de Instalações representa para a GEBRO o enfoque principal do sector de Prestação de Serviços: A
tecnologia de edifícios requer uma gestão racional e de elevada qualidade . Um fluxo ininterrupto de
informações assegura o controlo e avaliação de diagnósticos, a fim de optimizar todo o sistema. A constante
comunicação entre utilizadores, propietários e gestores representa um dos mais importantes factores para a
resolução de problemas e a directa redução de custos. É indubitável que as constantes renovações técnicas
elevam o nível de parametrização,e para tal, qualificamos continuamente os nossos colaboradores, através do
intercâmbio activo com fabricantes, com o intuito de optimizar ainda mais o nosso desempenho nos projectos
acompanhados.

Instalações Industriais
A nossa experiência adquirida aplíca-se aos inúmerose, principalmente, grandes projectos ao decorrer das
últimas décadas. Indepentemente da dimensão do projecto: Seja num objecto isolado ou numa cooperação em
diversas instalações, actuamos competente e profissionalmente, o que nos possibilita cumprir grandes
contratos. A nossa gama de ofertas e serviços beneficia-se não só do contínuo intercâmbio dentro da nossa
Empresa ,como também da estreita cooperação com os donos da obra, arquitectos e fabricantes.

Planeamento
A implementação das necessidades, expectativas e ideas de nossos Clientes é indispensável para a execução
adequada do contrato. Expectativas e ideas tornam-se realidade através de programas de CAD elaborados por
nossos colaboradores com formação altamente especializada. Os desenhos CAD são a base para o intercâmbio
e o diálogo entre todas as partes envolvidas no projecto: Uma idéia é posta em prática, enfim, questões crucias
são resolvidas. Já que associamos todas as áreas de instalação em nossa Empresa, temos a vantagem de
recorrer a peritos que nos proporcionam soluções compatíveis e praticáveis. O planeamento é reapreciado,
actualizado e tecnicamente registado, de maneira equivalente, em todas as fases de projecto.

Canalização
Há mais de cento quarenta anos somos especialistas em canalização- Atestamos uma longa experiência com os
materiais cobre, zinco e alumínio. De acordo com a tradição do nosso ofício e aplicando as mais recentes
tecnologias, superamos ,com êxito, os mais elevados requisitos de construção: Seja na Conservação de
Monumentos ou em Edifícios Novos. Juntos com arquitectos, restauratores e donos de obra desenvolvemos a
melhor solução para o respectivo projecto.

Serviço Técnico
Serviço Técnico na Empresa GEBRO significa um melhor serviço ao Cliente. No caso de uma ocorrência urgente,
os nossos colaboradores chegam ao local o mais rapidamente possível e efectuam os trabalhos de reparação.
Os nossos profissionais qualificados estão disponíveis 24 horas/dia com os devidos equipamentos.
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