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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

O nome Tabone é conhecido no setor dos
elementos de concreto pré-moldado e do
concreto protendido há cerca de 30 anos.
Existe uma agência regional há 15 anos no
Dubai, através da qual também se é mais
acessível no Oriente Próximo. A marca
Tabone é sinônimo de lealdade, boas rela-
ções e serviço confiável de assistência ao
cliente para todos os clientes.
Nestes últimos anos têm sido construídas
inúmeras novas fábricas em países do
Oriente Próximo e da África do Norte que
cumprem os requisitos específicos e perso-

nalizados dos fabricantes de pré-moldados
nestes mercados. A Nordimpianti desenvol-
veu algumas tecnologias, como moldado-
ras deslizantes com até 1000 mm de lar-
gura, extrusoras e moldagem via úmida.
Nos últimos dez anos foram montadas ins-
talações de extrusão em fábricas novas,
em países como o Kuwait, para clientes
como a Index Precast e a High Slant
Precast. Estes clientes compraram algumas
instalações de uma só vez, de modo a
poderem proporcionar uma oferta mais
abrangente, com serras de esquadria uni-

versais, dispositivos de limpeza de pistas,
dispositivos tensores e outros.
As extrusoras da Nordimpianti possuem
uma tecnologia especial, com que são
totalmente lubrificadas engrenagens e cor-
rentes para a operação do sem-fim. Ela é o
motivo pelo qual vários clientes do Reino
da Arábia Saudita, Abu Dabi, Kuwait,
Dubai e outros mercados regionais opta-
ram por esta tecnologia.  Um exemplo é a
El Seif Precast, em Al Kharj, Riad, que
optou por uma extrusora da Nordimpianti
há cinco anos. Recentemente, a El Seif

15 anos de relações comerciais 
bem-sucedidas no Oriente Próximo
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Há mais de 30 anos que a Nordimpianti fornece instalações chave na mão para a produção dos mais diversos elementos de concreto pro-
tendido como vigas T, lajes alveolares protendidas, estacas para vinhas, colunas e muito mais. A empresa do coração de Itália, não muito
afastada da capital Roma, fornece todo o mundo, desde o Brasil, passando pela Coreia, até à Arábia Saudita. A Nordimpianti é uma empre-
sa dinâmica aberta a alterações, que investiu substancialmente em pesquisa e desenvolvimento, de modo a criar instalações ainda mais 
eficientes e econômicas para os clientes. Ela investe constantemente na qualidade, na segurança do produto e no serviço de assistência aos
seus clientes em mais de 300 países de todo o mundo.

Extrusora Xtramix nos Emirados Árabes
Unidos na produção de lajes alveolares
protendidas

Produção de lajes alveolares protendidas
na High Slant Precast, em Mina Abdulla Ind
City, no Kuwait

A El Seif Precast aumentou as oito pistas
existentes com mais 16 para a fábrica de
Jizan.

Nova expansão em Jizan El Seif Precast – Fase um em Al Kharj, Arábia Saudita
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• Plantas de Processamento de Barras de Reforço

• Máquinas de Endireitamento & Corte 

• Estribadeiras 2D & 3D 

• Linhas de Corte Fixas & Móveis

• Máquinas de Dobras Duplas

• Máquinas de formação de Estribos 
Contínuos Espiral

• Linhas de Soldagem de Malhas 
para Telas Padrão e Customizadas

• Máquinas de Produção de Treliças

• Linhas de Soldagem de 
Espaçadores e Produtos Especiais

• Máquinas de Precisão de 
Endireitamento e Dobra de Arames

www.cpi-worldwide.com FCI – Fábrica de Concreto Internacional – 5 | 2015

ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Precast aumentou as oito pistas existentes com mais 16 para a fábri-
ca de Jizan.
Paralelamente a uma necessidade crescente no Oriente Próximo, a
Nordimpianti e a Tabone aumentaram os serviços regionais de
assistência disponíveis no local e também disponibilizam peças de
reposição a partir da fábrica do Dubai.
Os clientes do Conselho de Cooperação do Golfo apreciam a qua-
lidade e o serviço de assistência ao cliente. De fato, todas as novas
instalações para clientes como a Bahrain Concrete Technology, do
Barein, e outros refletem um feedback excepcional da dedicação
da Nordimpianti e da Tabone.
Há pouco tempo, a Tabone também aumentou significativamente o
seu departamento de assistência ao cliente e de peças de reposi-
ção e modernizou o armazém no Dubai. Os pedidos são proces-
sados no mesmo dia e a disponibilidade no local de todos os com-
ponentes importantes assegura que os clientes obtêm uma respos-
ta rápida e que os seus tempos de imobilização são reduzidos.
A Tabone também possui técnicos no local que processam os pedi-
dos dos clientes diretamente e cuidam do serviço de assistência ao
cliente. A empresa esforça-se continuamente para melhorar as suas
estruturas e organização, de modo a atender às necessidades e
aos requisitos dos clientes e a oferecer um serviço de assistência
abrangente – desde o planejamento e a criação dos planos de
negócio até à instalação, colocação em funcionamento e manu-
tenção. �

MAIS INFORMAÇÕES   

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH), Itália
T. +39 0871 540222
F. +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com 

Escritórios do Dubai
T: +971 4319 7455
F. +971 4330 3365
dubai.office@patabone.com  
www.concretemiddleeast.com 

Produção de lajes alveolares protendidas de alta qualidade na
Xtramix, em Abu Dabi, EAU
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