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Uma parceria especialmente dedicada a sua empresa.
Projetos de RETROFIT com a ZIEHL-ABEGG.

CONGRATULATIONS

AGILIDADE NO ATENDIMENTO, PÓS
VENDA E BAIXO CUSTO DE MÃO DE
OBRA SÃO BENEFÍCIOS DIRETOS
DISPONÍVEIS AOS CLIENTES DO RIO

A ATOS E A ZIEHL-ABEGG FECHAM UM

DE JANEIRO.

ACORDO COMERCIAL QUE
EFETIVAMENTE TRAZ BENEFÍCIOS AOS
NOSSOS CLIENTES.

Os produtos da linha ZIEHL-ABEGG já estão
presentes em sua unidade, através de vários
equipamentos já instalados nos diversos

A ZIEHL-ABEGG, Fundada em 1910 por Emil

sistemas de refrigeração existentes. Com

Ziehl em Berlim, com mais de 4mil

esta parceria exclusiva no rio de janeiro a

funcionários, 16 fábricas de produção, 29 filiais

ATOS pode lhe atender com maior agilidade,

e 111 escritório de vendas em todo o mundo

redução significativa dos custos de mão de

oferece ao clientes da ATOS toda sua linha de

obra, além de disponibilizar nossos técnicos,

produtos inovadores com condições mais que

sem custo nenhum, para estudos de

especiais. Todo o estado do Rio de Janeiro

viabilidade e implantação customizados á

agora pode contar com o comprometimento

sua instalação.

da equipe ATOS, para realização de seus

Destacamos o alto número de equipamentos

projetos de retrofit no sistema HVAC

em estoque e os prazos de entrega dos

utilizando produtos da alta performance e

produtos, uma vez que nossa planta de

desempenho da ZIEHL-ABEGG. A ATOS

montagem está muito bem equipada, com

oferece soluções customizadas para sua

ferramentas e recursos que garantem a

unidade, especialmente com retrofit de

qualidade e confiabilidade dos produtos

fancoils e sistemas de ventilação em geral.

alemão.

É HORA DE IMPLANTAR
PROJETOS DE ALTA EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA E REDUÇÃO REAL
DE ENERGA
O PLANETA AGRADECE!

VISÃO
DOS

GERAL

PRODUTOS

APLICAÇÃO EM
FANCOILS

CHILLER
REFRIGERAÇÃO A AR

SISTEMAS DE
EXAUSTÃO

Redução de Energia
Confiabilidade

Redução de Energia
Ganho de Eficiência

Redução de Energia
Baixo Custo de Manutenção

