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Sobre a Tecnologia de Cofragem RSB
A RSB é o principal fornecedor de sistemas de cofragem não ancorada e autoportante para estruturas axissimétricas
de concreto armado desde 1978. Os nossos especialistas concebem, otimizam e fabricam a cofragem dentro da
fábrica para o uso em digestores, silos, torres de água, poços, funis, cones de deslocamento, túneis e fundações
offshore - bem como estruturas customizadas a exigências individuais de clientes. Inspirados pelo nosso lema "A
FORMA SEGUE A FUNÇÃO", nós desenvolvemos as melhores soluções de cofragem possível e apoiamos os nossos
clientes durante todo o processo de construção, desde a fase de design até a conclusão do projeto.
O especialista em sistemas de cofragem não ancorada
Ao usar a nossa cofragem não ancorada e autoportante, é possível conservar recursos e garantir resultados
superiores para o seu projeto. A plataforma de trabalho da RSB permite a escalada da cofragem cilíndrica sem o uso
de guindaste. Outra vantagem: trabalhos de reforço e de concretagem podem ser feitos a partir da plataforma.
Valor agregado com a cooperação com a RSB
Os clientes internacionais na indústria de construção valorizam a nossa competência como fornecedora de soluções
completas. O nosso apoio não é limitado à tecnologia de cofragem; o planejamento do projeto e dos funcionários, o
design e a montagem são inclusos. Com uma história de 35 anos, os funcionários da RSB estão prontos para contribuir
com seu know-how e sua experiência na logística de construção, na implementação técnica, no gerenciamento do
projeto e na coordenação em cada obra. Nós sincronizamos a entrega de materiais de cofragem até o local. O
cronograma de construção da RSB garante a conclusão dentro do tempo estimado, mantendo o custo baixo.
Inovação baseada em pesquisa e desenvolvimento
A empresa investe constantemente em P&D, desenvolvendo e testando novos métodos e tecnologias para
construções de concreto armado dentro da empresa. O nosso sistema certificado de gerenciamento de qualidade
garante uma melhoria contínua do desempenho da empresa na qualidade do sistema, do processo e do produto.










A RSB é um fornecedor de serviços completos, incluindo o planejamento do projeto e do pessoal,
desenvolvimento, fabricação e montagem.
Os nossos clientes beneficiam mundialmente do nosso abrangente portfólio de consultoria e de serviços.
Na RSB, a qualidade do sistema, do processo e do produto é certificada e está em conformidade com o
padrão de qualidade da ISO.
Soluções individuais e soluções padrão: os nossos especialistas trabalham junto com a sua empresa para
desenvolver a melhor solução de cofragem.
Os nossos sistemas de cofragem não necessitam de tirantes ancorados, oferecendo uma precisão
dimensional ideal e superfícies lisas.
O uso da plataforma de trabalho da RSB permite a escalada da cofragem não ancorada sem o uso de um
guindaste.
Períodos mais curtos de construção dos nossos projetos: cronograma de construção, suporte pelo
superintendente de construção da RSB no local e pelo gerente do projeto.
A plataforma de segurança e de trabalho integrada garante a segurança da mão-de-obra no local da
construção.
A empresa investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento, sendo considerada uma inovadora do
mercado.
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