Atuação ética e de valor no segmento de
projetos de pisos e pavimentos de concreto
A LPE Engenharia é uma
empresa focada e especializada no
segmento de pisos industriais e
pavimentos de concreto que, além de
possuir conhecimento diferenciado no
que tange à tecnologia de concreto e
índices de desempenho dos empreendimentos, possui equipe altamente qualificada para atuar no acompanhamento
técnico em obras.
Fundada em 1993, com sede em São
Paulo (SP), atua em todo o território nacional e possui diversos projetos desenvolvidos internacionalmente e deverá ter
concluído, até o final de novembro de
2020, 79,4 milhões de m² e
aproximadamente
6.600
projetos
realizados.
Além dos projetos executivos de pisos e
pavimentos rígidos e flexíveis, desenvolve
procedimentos operacionais especiais,
presta acompanhamento técnico durante o processo executivo da obra, efetua
ensaios específicos de controle da execução e para recebimento da obra, oferece suporte técnico para elaboração das
metodologias e especificações da qua-

lidade, especifica e projeta sistemas de
revestimentos especiais e presta
consultoria no controle de tecnológico do
concreto e nas recuperações dos pisos e
pavimentos.
Na busca de atualização permanente e de
agregar valor significativo aos trabalhos,
seus diretores têm participado de congressos, seminários e eventos nacionais
e internacionais como World of Concrete,
cursos de especialização na Europa, além
de serem membros de órgãos nacionais e
internacionais, como ACI - American Concrete Institute, ANAPRE - Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto
Desempenho, ABPv - Associação Brasileira de Pavimentação, ABECE - Associação
Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, entre outras.
Paralelamente, têm prestado suporte e
treinamento de equipes para execução de
pisos de alto desempenho e pavimentos
de concreto, além de ministrar cursos específicos sobre o tema.

Siga-nos nas mídias sociais:

contato.cliente.lpeengenharia@lpe.eng.br
(11) 5097-5555

Há mais de vinte anos, a LPE Engenharia
é líder no mercado nacional em seu segmento, com uma importante participação
no desenvolvimento do mercado, tendo
oferecido publicações técnicas para capacitação dos profissionais, além de ativa participação em atividades de classe,
objetivando compartilhar conhecimento
técnico e de gestão com seus pares.
Pode-se citar entre suas principais obras,
centros de distribuição e logístico; câmaras
frigorificadas, fábricas na área de alimentos, bebidas, siderúrgicas, metalúrgicas,
papel e celulose, eletro-eletrônicos, têxtil,
automobilísticos; centros de manutenção
aeroportuária; obras para o atacado e varejo; obras comerciais, tais como shoppings
centers, centros de exposição e de laser; e
pavimentos nas áreas retro-portoárias.

