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Acabamento é o diferencial

Segurança aliada à qualidade

Diversidade no serviço oferecido

Quanto vale seu patrimônio?

Há quatro anos a Serralheria Silva 
está no mercado e a demanda pelo 
seus serviços é crescente, especial-
mente pelo preço sempre justo aliado 
à qualidade e à segurança que o clien-
te precisa. Oferece um atendimento 
diferenciado. Em primeiro lugar 
está o gosto do cliente, que idealiza 
seu produto e a Serralheria atende, 
personalizando as peças que entrega.  
Com isso, a empresa tem à disposição 
um catálogo com os serviços já execu-
tados, que serve de modelo. A Serra-
lheria prima pelo ótimo acabamento 

das peças e o respeito ao cliente, 
apresentando como resultado itens 
que unem o útil e seguro ao moderno. 
Inovação também é parte do trabalho 
da Serralheria Silva, que se destaca 
pela exclusividade das peças, feitas 
com material de qualidade.

Para fazer seu orçamento, venha 
visitar a empresa na Travessa Valé-
rio R. dos Santos, 10, no bairro Dona 
Carlota, em Santa Cruz do Sul ou, 
ainda, contate pelos telefones (51) 
3711-6969,  98051-8476 ou 99732-6938, 
com WhatsApp.

A Serralheria Marques tem tudo 
o que você, cliente, precisa para 
a segurança do seu lar ou de sua 
empresa: grades de ferro para área 
externa e cercamento de terrenos, 
grades para portas e janelas, portão 
de contrapeso, portão de correr, 
grades pantográficas, automatiza-
ção de portões, tudo em serralheria 
com qualidade, entrega no prazo 
combinado e preço competitivo.

Além disso, a empresa disponi-
biliza o serviço de construção de 
pavilhões, do alicerce à estrutura 

e ao acabamento final. Estrutu-
ras metálicas, toldos e coberturas 
também fazem parte da gama de 
serviços oferecidos pela Serralheria 
Marques.

A empresa funciona em Linha 
Andréas, no interior de Vera Cruz, 
e você pode solicitar seu orçamento 
sem compromisso. Para contatar, li-
gue para 9 9960.2223 (WhatsApp) ou 
9 9892.5973. O e-mail é marquesstia-
go@gmail.com. Oferecer segurança 
através de seus produtos é um dos 
diferenciais da Serralheria Marques. 

Em Vale do Sol, a Metalúrgica Ka-
nitz e Cia Ltda atende no centro do 
município, na rua Padre Guilherme, 
245. Oferece uma vasta gama de ser-
viços do setor de metalurgia aos seus 
clientes, sempre primando pela qua-
lidade do produto e do atendimento. 
Além de Vale do Sol, também atende 
a outros municípios da região.

Você pode solicitar orçamento em 
grades, portões, basculantes, desli-
zantes, grades para janelas, corrimão. 
Tudo em estruturas metálicas e cober-
turas em aluzinco. Calhas em alumí-
nio e galvanizado e algerosas também 

são produzidas pela empresa. Ainda, 
oferece a fabricação e manutenção 
de elevadores industriais, colocação 
de policarbonato, pergolados, canos 
para estufa, serviços de tornearia e 
fresa. Além de todos estes serviços 
oferecidos, tem mão de obra especia-
lizada na manutenção de máquinas 
pesadas.

Para contatar com a Metalúrgica 
Kanitz e Cia Ltda, basta ligar para 9 
9605 3234 ou  9 9533 3596, com What-
sApp. A empresa espera o seu contato 
e terá a maior satisfação em atender 
ao seu pedido. 

Quanto você investiu para construir 
seu patrimônio? Se você perder ou 
danificar seu patrimônio, quanto lhe 
custaria repor, reconstruir ou conser-
tar? Patrimônio define bens materiais 
e também corporais, pois assim como 
intempéries podem atingir os bens 
materiais, também nossa saúde, nossa 
vida pode ser abalada por algo que 
não nos manda aviso. Para amenizar 
o prejuízo, contratamos Seguro Pa-
trimonial, a garantia de recursos para 
suprir eventos que causam prejuízos à 
nossa existência. Não deixe a respon-
sabilidade àqueles a quem ama. Não 

permita que percam a segurança de 
uma vida inteira. Contrate um segu-
ro. Previna-se. Proteja-se. É barato, é 
indispensável e hoje é o investimento 
mais seguro que existe. Contate a VIA 
BRASIL. Iremos até você. Existe uma 
proposta que cabe no seu bolso. VIA 
BRASIL CORRETORA DE SEGUROS, 
caminhando com segurança. 

Ligue 51-3718-2501 ou 51-99591-9562 
(whats). E-mail: viabrasil@viabrasilas-
sessoria.com.br - Roberto Gruendling, 
1812, bairro Bom Jesus. Visite nosso site 
www.viabrasilassessoria.com.br e siga-
nos nas redes sociais para saber mais.


