ESCORAMENTOS

ANDAIMES

FÔRMAS

É RÁPIDO É PRÁTICO É TIP

Os Sistemas TIP oferecem soluções completas e sob medida
para sua obra, desde as estruturas ao acabamento.
E com a vantagem do atendimento TIP, personalizado e
eficiente desde o primeiro contato.
Soluções eficazes e objetivas para cada projeto e suporte
técnico para o correto manuseio dos equipamentos
são a marca da Tip.

TIPsafe

TIPflex

TIPtech

andaimes

escoramentos

fôrmas

NOSSA HISTÓRIA

A década de 80 representou um grande momento na construção civil em nosso país. Naquele
ambiente repleto de oportunidades, o engenheiro Paulo Jaccoud funda a TIP, em 1987,
empresa de locação de equipamentos inspirada na alta tecnologia europeia.
Com uma marca forte e presente em todo o estado do Rio de Janeiro, chegava a hora de
alçar vôos maiores. Naquele cenário promissor e de grandes mudanças, a TIP começa a
realizar obras na cidade de São Paulo, cercando-se de oportunidades na maior capital do
país. Então, em 1998, funda-se na cidade de Guarulhos, a TIP São Paulo.
Em 2013, A TIP inaugura sua nova sede no Rio de Janeiro, em uma área de 11.000m², no
bairro de Guaratiba. A mudança vem atender às necessidades de expansão, transformando
o local num grande centro de fabricação, distribuição e desenvolvimento tecnológico.
No ano de 2018, a TIP consolida sua expansão com uma nova filial em São José dos Pinhais,
região metropolitana de Curitiba, um dos centros econômicos da região. Neste momento,
começa a atuar nos mercados do Paraná e Santa Catarina.
Desde a sua fundação, a empresa possui como missão fornecer equipamentos de alta
tecnologia, qualidade e resistência, priorizando a segurança e a satisfação dos seus clientes.
Este objetivo vem se ampliando ao longo dos anos e, aos 33 anos, a TIP é reconhecida como
uma empresa experiente e competente.
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A TIP desenvolve seu
primeiro sistema de
Torres de Escoramento: a TIPflex.
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NOVA SEDE
A TIP inaugura sua
nova sede no Rio de
Janeiro, em uma área
de 11.000m².

O sistema TIPsafe é
criado para atender
as novas normas de
segurança na
Construção Civil.
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A TIP consolida sua
expansão com uma
nova filial no Paraná,
iniciando operação
no sul do país
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FUNDAÇÃO TIP

TIP SÃO PAULO

TIPTECH

30 ANOS

O engenheiro Paulo
Jaccoud funda a TIP,
empresa de locação
de equipamentos.

Funda-se na cidade
de Guarulhos, a TIP
São Paulo.

Devido a grande
demanda no mercado
de fôrmas metálicas
modulares, cria-se o
sistema TIPtech.

Aos 30 anos, a TIP é
reconhecida como uma
empresa experiente e
competente.

A TIP
Somos uma empresa nacional, focada na locação de escoramentos, fôrmas, andaimes e
proteções coletivas para o mercado da construção.
Acreditamos na Engenharia como fonte de soluções inteligentes e econômicas e por isso,
investimos constantemente em pesquisa e desenvolvimento, buscando sempre a melhor
solução para todo tipo de obra, em qualquer etapa que esta se encontre, desde as fundações
até o acabamento.
Nossa missão é fornecer equipamentos de alta tecnologia, qualidade e resistência, priorizando
segurança e produtividade, com foco em resultados além de atendimento exclusivo e
diferenciado aos nossos clientes.
PARQUE INDUSTRIAL - UNIDADE RIO DE JANEIRO
Nosso parque industrial, com área de 11.000 m², possui
toda infraestrutura necessária para a fabricação,
manutenção e distribuição de nossos equipamentos.

UNIDADE PARANÁ
Com a nova filial em São José dos Pinhais, a Tip
extende seus negócios para a região sul do país.

UNIDADE SÃO PAULO
A filial de São Paulo está localizada na cidade de
Guarulhos, esta consegue atender a demanda da
capital e todas as cidades do estado.

GESTÃO DE PESSOAS
Investir na capacitação de seus funcionários é
compromisso da TIP, que promove com frequência
cursos, palestras e treinamentos.

PÓRTICO DE CARGAS
Projetado pelo departamento técnico, o exclusivo
Pórtico de Ensaio de Cargas TIP garante a qualidade e
segurança dos equipamentos.

COMPROMISSO COM A QUALIDADE

Engenharia e Tecnologia
A equipe de Engenheiros e Técnicos da TIP está em
constante busca de novos processos e inovações
tecnológicas em equipamentos, que permitam ganhos de
produtividade e segurança para seus clientes, sempre em
conformidade com todas as normas e boas práticas da
construção.

Projetos e Suporte Técnico
As soluções são apresentadas em projetos personalizados
para suprir a necessidade específica de cada obra. Esses
estudos apresentam o melhor custo benefício visando
produtividade e agilidade das equipes.
Engenheiros e Técnicos altamente capacitados dão
suporte aos clientes TIP, orientando e tirando dúvidas sobre
projetos e montagem dos equipamentos.

Treinamentos
A TIP oferece aos clientes um programa de treinamento de
suas equipes de montagem, executado no seu canteiro de
obras, contemplando o conhecimento dos equipamentos,
leitura básica de desenhos técnicos, cuidados na
montagem e desmontagem, armazenamento e gestão e
cuidados na conferência.

Gestão de equipamentos
A correta gestão dos equipamentos locados possibilita
economia significativa e aumenta a produtividade da
equipe de obra.
Com o objetivo de fornecer suporte
adicional a seus clientes, a TIP promove treinamentos nas
obras sempre que solicitados, como forma de ensinar as
melhores práticas que minimizem despesas com
indenizações de equipamentos.

Carga Mecanizada
A TIP possui equipes treinadas para as operações de carga
e descarga, seja de forma mecânica ou manual,
garantindo a correta disposição das peças no caminhão,
evitando avarias e acidentes durante o transporte. Além
disso, o processo é mais ágil e seguro, pois é executado
por profissionais treinados e devidamente equipados.

ESCORAMENTOS

SISTEMA DECKEflex

Resistência aliada a flexibilidade.
 Quadros e componentes projetados para atender a

todo tipo de estrutura.
 Simples e rápida montagem.
 Torres e Escoras de alta resistência.
 Telescópicas inferiores e superiores, simplificando

as montagens.

SISTEMA MULTIflex

Solução para situações especiais.
 Ideal para montagens em locais confinados ou com

passagem de acesso reduzida.

 Sistema de encunhamento rápido que permite

montagens seguras e dinâmicas.
 Compatibilidade com o sistema de Tubos e
Braçadeiras.

VIGAS TIP

Garantia de segurança e qualidade.
Viga T4"

Viga T3"

Viga T2"

Viga H20

Viga H15

ACESSÓRIOS

Tecnologia para todo tipo de obra.
 Conjuntos de Ancoragens para paredes, pilares e vigas.
 Tubos equipados com Braçadeiras fixas e giratórias.
 Perfis para sistemas de lajes nervuradas.
 Tripés de Escoras.
Sistema TIP Ômega
para lajes nervuradas.

TIPflex

ANDAIMES E PROTEÇÕES COLETIVAS
SISTEMA TIPsafe:

Segurança e versatilidade em
Andaimes Fachadeiros e de Serviço.






Sistema em conformidade com a nova NR-18.
Pisos antiderrapantes com rodapé acoplado.
Compatibilidade com o sistema de Tubos e Braçadeiras.
Guarda-corpo de proteção e suporte para linha de vida.
Fácil encaixe e diversas modulações.

ESCADAS DE ACESSO:

Fácil montagem e grande estabilidade.

Baseada no sistema Multi, a Escada de acesso TIP possui
seguro aos locais mais inacessíveis da obra.
Tudo isso com total estabilidade, graças ao sistema de encaixe
dos componentes e do travamento por encunhamento que
e alinha os componentes de formafácil e rápida.

PROTEÇÕES COLETIVAS:

Acesso seguro a todas as frentes de trabalho de obra.
 Bandejão e Aparalixo.
 Guarda-corpo para periferia e escada, com encaixe para rodapé.
 Piso Metálico antiderrapante.
 Equipamento para linha de vida

Aparalixo

Poste
Guarda
Corpo

Bandeja

TIPsafe

Console
Periférico

FÔRMAS MODULARES

SISTEMA TIPtech

A evolução das fôrmas para concreto.
 Modulação inteligente de 3 painéis padronizados (30, 60 e

90 cm), adaptável a todo tipo de estrutura.
 Painéis portáteis, de simples e rápida montagem e
desmontagem.


resultando em bom acabamento para o concreto.
 Sistema de Painéis de Complemento, Curva e Cantos
Interno/Externo, além de Fôrmas para Pilares.
 Prático e resistente, o sistema permite a execução de ciclos
de concretagem de até um dia.

ACESSÓRIOS E COMPONENTES TIPtech

Detalhes técnicos que garantem a qualidade de sua estrutura.

O sistema possui ainda, acessórios que complementam a
montagem, otimizando e agilizando os processos de
montagem, concretagem e desforma.
Aprumadores, Grampos de Alinhamento, Conjuntos de
Barras e Porcas de Ancoragem, Metálicos e Acessórios
que vão facilitar sua montagem a ampliar seus resultados.

Aprumador

Console de
Trabalho
Conjuntos de
Ancoragem

Vigas
Metálicas

TIPtech

As melhores tecnologias.
Treinamento e capacitação para clientes.
Parceria desde as fundações até os acabamentos.

Unidade SP: Rua Engenheiro Albert Leimer, 963 - Guarulhos/SP.
(11) 2482-0054 - (11) 2481-5583
Unidade RJ: Rua dos Floricultores, 15 - Rio de Janeiro/RJ.
(21) 2441-1178 - (21) 3158-8976
Unidade Sul: R. Evelize Aparecida Rosseti Mendes, 494 - B. do Campo - S.J dos Pinhais/PR.
(41) 99656-9268

