GHS TURN-KEY PLANTS

Nós damos um
lar às pessoas.
Rápido. Seguro. Fácil.

GH S T U RN-K E Y P LA NTS

Aqui, se produz o
futuro das moradias.
Rápido. Seguro. Fácil.
As Unidades de Produção GHS possibilitam uma produção autossuficiente de perfis de
plástico que são necessários para a edificação de prédios do sistema GHS Permanent Housing.
A manipulação eficiente e econômica dos recursos disponíveis no local é parte integrante
de nossa missão. Essas soluções sistêmicas serão desenvolvidas, otimizadas e realizadas
levando-se em conta as exigências econômicas, geográficas e sociais.

TURN-KEY PLANT
GUACARA, VENEZUELA

Os quatro passos para
as plantas chave na mão GHS.
— ENGENHARIA
Juntamente com o contratante, desenvolvemos
um conceito que leva em conta todos os requisitos
desejados. Fatores decisivos, como as capacidades
de fabricação, o local de produção e o tipo de edifício
serão avaliadas com essa finalidade e influenciarão
no planejamento.

— PRODUÇÃO
Com base no planejamento, nós concedemos a fabricação das ferramentas e máquinas citadas na ordem.
Os processos de trabalho certificados e a experiência
de muitos anos de nossos fornecedores garantem, ao
mesmo tempo, a maior qualidade. Nós nos encarregamos dos controles de qualidade e de funcionamento e
uma logística livre de problemas.

— MONTAGEM FINAL
Nós montamos a Unidade de Produção juntamente
a técnicos locais e preparamos o comissionamento.
O pessoal obtém uma formação sólida, o que garante
o uso adequado e livre de problemas das Unidades
de Produção.

— COMISSIONAMENTO
Nossos profissionais acompanham e dão suporte
durante o comissionamento das Unidades de Produção.
Após um período de experiência livre de erros, a fábrica
retomará seu trabalho de modo autônomo. Nós
oferecemos o suporte – ou assumimos, se assim
for desejado, a gestão do ciclo de vida.

As vantagens
de nossas
instalações.

	ALTA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
	O crescimento econômico e o aumento do bem-estar social têm como
consequência uma crescente necessidade de moradias sociais. Nossa
tecnologia inovadora possibilita uma alta capacidade de produção e
garante, assim, altos rendimentos a longo prazo.
VALOR AGREGADO INTEGRAL
	Nós fornecemos as ferramentas e o know how sem intervir em seus
procedimentos de trabalho e de produção. Isso garante um alto valor
agregado com operários locais e contratantes da região.
PRODUÇÃO COM ECONOMIA DE RECURSOS
	Unidades de alta qualidade garante uma produção com eficiência em
termos energético e com economia de recursos. Produtos com defeito
e rejeitos da produção serão triturados em moinhos especiais e voltarão
a percorrer o processo de produção como matéria-prima reciclada.
GHS – UM PARCEIRA CONFIÁVEL
	Um investimento em unidades de extrusão garante os mais altos
padrões do produto. A tecnologia moderna e à prova de bala garante
clientes satisfeitos e os rendimentos mais altos o possível.

Muitas
perguntas,
uma solução
perfeita.

	QUANTO TEMPO DURA A EDIFICAÇÃO?
	Caso haja uma infraestrutura correspondente disponível, nós fornecemos
os componentes da unidade poucos meses após a assinatura do contrato,
com clareza técnica e realização do depósito acordado.
QUANDO UMA UNIDADE SE AMORTIZA?
	Graças às tecnologias inovadoras, o tempo de amortização da unidade de
produção é incrivelmente curto. Com base em parâmetros específicos e
geográficos, estamos preparando um cálculo preciso da amortização.
QUANTOS COLABORADORES SÃO NECESSÁRIOS?
	A experiência mostra que para a produção de aproximadamente 2.500
unidades de moradia por ano são necessários cerca de 60 colaboradores
locais por ano.

Nós consideramos inteligentes e orientados
para o futuro projetos que associem a
compatibilidade social com tecnologias
inovadoras e excelente rendimento.
A L E X A N D E R K H I N A S T,
M A N AG I N G D I R E C TO R
H A R A L D R AT H ,
M A N AG I N G PA RT N E R

O QUE NOS MOTIVA
Percorrer novos caminhos na área de habitação social
e infraestrutura. Do desenvolvimento à execução eficiente.
O QUE NÓS DEFENDEMOS
Nós damos às pessoas um lar e garantimos segurança,
valor agregado e sustentabilidade.
NO QUE ACREDITAMOS
No sucesso comum atravessando todas as fronteiras –
nós contribuímos para tornar o mundo um lugar melhor.

GHS Global Housing Solutions é um empreiteiro geral que coopera com
os líderes de mercado nas áreas de extrusoras para perfis plásticos,
produção de ferramentas e plantas industriais. Nós defendemos
planejamento eficiente, assistência abrangente e serviços confiáveis.

ÁUSTRIA / CENTRAIS

INTERNACIONAL

GHS GmbH
Global Housing Solutions
Voitsdorferstraße 8
4551 Ried/Traunkreis, Áustria

GHS Brasil Ltda.
Rua Ministro Calógeras, 1381
Quarto 02, Anita Garibaldi, Joinville
Santa Catarina, CEP 89202-005, Brasil
office-bra@ghs-housing.com

Tel +43 (0) 7588/200 88-0
Fax +43 (0) 7588/200 88-1
office@ghs-housing.com

www.ghs-housing.com

GHS México
Paseos del Bosque 201 CS 16
Col. Paseos del Bosque
C.P. 53297, Naucalpan
Estado de México, México
office-mex@ghs-housing.com

GHS – África do Sul (PTY)LTD
300 Acacia Road, Darrenwood
Randburg 2194, África do Sul
office-zaf@ghs-housing.com

