// Ramos Ferreira Angola
Grupo Sólido com Provas dadas em
vários países
A Ramos Ferreira é uma empresa angolana que conta já com uma
equipa de cerca de 200 colaboradores angolanos e um vasto portfólio
de obras de referência realizadas no território angolano.
O nome Ramos Ferreira surge associado a grandes parceiros e grandes
obras, com intervenção em diferentes sectores – Instalações Elétricas
(Média Tensão e Baixa Tensão), Telecomunicações, Gestão Técnica
Centralizada, Segurança, AVAC, Águas e Saneamento e Elevadores. É
uma empresa especializada nas diferentes fases da Obra, Projeto e
Consultoria, Instalações e Gestão e Manutenção. Prestam-se, deste
modo, soluções completas e integradas.
Ao nível internacional estamos representados ao mais alto nível. O Grupo
Ramos Ferreira encontra-se presente em Angola, Argélia, Gana, Marrocos,
Moçambique e Portugal, preparando-se a entrada noutros países.

// Fábrica de Condutas Ramos Ferreira
Focada nas necessidades dos seus clientes e na oferta de um serviço
Premium na Área da Engenharia, a Ramos Ferreira Angola dá mais
um passo na diversificação das suas áreas de actuação, apostando
na área de Transformação de Chapa para a Indústria de AVAC.
A fábrica de condutas é resultado da experiência acumulada ao
longo dos anos e de uma equipa dinâmica e altamente qualificada.

// O factor humano comO elemento
essencial
O Grupo Ramos Ferreira valoriza o factor humano e vários prémios
e certificações atestam a sua excelência nas áreas da qualidade,
ambiente, segurança e condições de trabalho. Trabalhamos para
promover clientes satisfeitos, despreocupados e fidelizados.

FÁBRICA DE CONDUTAS
Perfis de Ligação
Transversal Aplicados
Deflectores

Conduta RECTANGULAR

Todas as peças estão de acordo com os requisitos e normas internacionais:
EN1505; 1999 | EN1506; 2007 | EN12097; 2006 | EN12237; 2008 | EN10143; 2006 | EN10326; 2004 | EN10327; 2004
A chapa galvanizada utilizada no fabrico dos nossos produtos segue a Norma EN10346)

// Produtos de excelência, à medida
das suaS necessidades
A Fábrica de Condutas Ramos Ferreira está equipada com a mais
moderna tecnologia e conta com uma equipa altamente vocacionada
e motivada em proporcionar-lhe um serviço de Excelência com a
proximidade que já conhece.
Assegura a produção de condutas em chapa galvanizada, em vários
formatos e espessuras:
> Conduta Rectangular;
> Perfis de Ligação Transversal Aplicados;
> Juntas Flexíveis;
> Registos e Deflectores;
> Canhões, Sapatas e Saídas c/ Rede;
> Plenos p/ Grelhas e Difusores;
> Transf. Rectangular/Redondo.
Em causa está a oferta de um serviço global e integral de engenharia.
É neste registo que o Grupo Ramos Ferreira estabelece alianças
fortes e duradouras com cada cliente.

Canhões, Sapatas e
Saídas c/ Rede

Plenos p/ Grelhas e Difusores

// As parcerias
duradouras são a
razão do sucesso
Porque sabemos que esta é
uma área importante no seu
negócio, adaptamos as nossas
valências ao seu caso específico.
Estamos cá para o servir e para
o acompanhar rumo ao sucesso,
auxiliando na realização dos
seus projectos mais ambiciosos.

// Serviços com um cunho único e pessoal
Atravessar todas as fases do processo e oferecer serviços distintos
em cada uma é o nosso objectivo dia após dia.

Transformação de chapa
Processo de alta tecnologia com recurso às melhores matériasprimas e meios de produção.

Análise em obra
Estudo das condições e necessidades específicas pelos nossos
técnicos para apontar os materiais e as soluções mais adequados.

Transporte
Para onde quer que esteja o seu projecto.

Instalação
Assegurada por técnicas e especialistas altamente especializados.

// Um portfólio feito de experiência
e resultados
HOSPITAL DA CASA MILITAR DA PRESIDÊNCIA

A fábrica de condutas Ramos Ferreira Angola é o resultado do
Know-How e experiência de um Grupo com mais de 30 anos de
existência.
Estes são apenas alguns exemplos de obras onde aplicamos as
nossas condutas.
A Ramos Ferreira Angola é uma empresa composta por equipas
que respiram lealdade, competência e que nunca esmorecem a sua
procura contínua pelo conhecimento.

CONDOMÍNIO LISAMPERE

A sustentabilidade da matriz organizacional da empresa assenta
necessariamente numa contínua aposta do conhecimento,
desenvolvimento e optimização das estruturas dos mercados em
que o Grupo Ramos Ferreira desenvolve a sua actividade.
O Grupo Ramos Ferreira opera sob o conceito de Embrace the
Future, com o objectivo de dar sempre o melhor aos nossos
clientes, oferecendo um trabalho de qualidade superior resultante
da experiência acumulada ao longo dos anos e de uma equipa
dinâmica e altamente qualificada.
Abraçamos um futuro sustentado pelas pessoas.
O que nos torna únicos são as pessoas. Quem somos, o que
fazemos, o que nos define.

CLÍNICA SAGRADA ESPERANÇA DA ILHA
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