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A fim de consolidar ainda mais sua posição
no mercado, a empresa assumiu a General
Precast Concrete Ltd em 2004. Essa empre-
sa possui em mais de 40.000 m² duas fábri-
cas separadas e é especialista na produção
de elementos pré-moldados e na fabricação
de painéis alveolares de concreto. Esta aqui-
sição possibilitou à Ballut Blocks reforçar
sua posição como um dos fornecedores líde-
res de concreto pré-moldado na ilha. 

Com o passar dos anos, o grupo construiu
uma sólida reputação por qualidade e efi-
ciência. Isso fica evidenciado por seu longo
histórico como um grande fornecedor de
produtos de concreto pré-fabricados e
outros materiais de construção tanto ara o
setor público como para o privado. De fato,
o grupo tem orgulho por estar todos esses

anos envolvido na maioria dos projetos
locais de importância nacional, tais como
hotéis, fábricas, prédio públicos, complexos
esportivos, estradas, tuneis, pontes e outros
projetos de infraestrutura.  

Investimentos em tecnologia reconhecida
mundialmente, junto com décadas de valiosa
experiência, colocam a Ballut Blocks Group
of Companies no topo da fabricação de ele-
mentos de concreto pré-moldados e proten-
didos assim como fornecedores de concreto
usinado, agregados e outras matérias-primas.
Além disso, ela ainda se aventurou com suces-
so no mercado imobiliário maltês. 

Recentemente, a Ballut Blocks Ltd formou
parte de um empreendimento conjunto que
foi apontado como empreiteiro geral para a

Construção 01 – Fase 1 A do projeto Smart
City Malta em Ricasoli. Finalizado em outu-
bro de 2010, esse primeiro novo prédio de
escritório é parte do projeto multi-milionário
ICT e exibe tecnologia de ponta de pré-mol-
dado junto com o programa principal de
certificação do mundo para construções sus-
tentáveis - LEED®. Os prédios de escritório
são os primeiros em Malta a terem uma clas-
sificação de pegada de baixo impacto
ambiental. O prédio foi totalmente construí-
do em pré-moldado utilizando painéis
alveolares de concreto protendido permitin-
do vãos livres com excelentes capacidades
de carga.  

Para realizar esse projeto, a Ballut Blocks Ltd
investiu na última geração de extrusoras da
Nordimpianti – uma escolha automática
dados os investimentos anteriores nos Slip-
formers da Nordimpianti. Tanto as máquinas
Slipformer quanto a extrusora possuem suas

Tecnologia italiana ajuda o espírito pioneiro de

uma empresa familiar a continuar a dar forma à

indústria de construção nas Ilhas Maltesas 

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Itália

A Ballut Blocks Ltd começou como uma empresa familiar no início dos anos 50 e foi uma das primeiras a se estabelecerem na indústria da
construção maltesa. Ela é sinônimo de introdução de sistemas inovadores no setor de construção nas Ilhas Maltesas. Ela liderou a transi-
ção de produção de blocos de concreto para a fabricação de todos os tipos de produtos de concreto pré-fabricado. A empresa, que hoje faz
parte da Ballut Blocks Group of Companies oferece uma das mais abrangentes linhas de produtos de construção e serviços em Malta. Ela
foi a primeira empresa a introduzir as máquinas Nordimpianti em Malta em 1977 através de seu investimento em duas máquinas Slipform
para a produção de painéis alveolares de concreto e sempre esforçou-se para introduzir novas seções incluindo canais de duplo U e outros
elementos de concreto incluindo painéis de 80 mm de altura. O investimento de capital na tecnologia Slipform Nordimpianti provou ser ainda
mais viável, pois esse sistema também pode produzir vigas T invertidas.  
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Tecnologia extrusora da Nordimpianti em ação 

No topo da fabricação de elementos de
concreto pré-moldados e protendidos 
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próprias vantagens funcionais. Versatilida-
de, baixos custos de manutenção e capaci-
dade de produção foram os fatores chave
que motivaram a Ballut a continuar com tal
parceria com a Nordimpianti. 

Sr. Francis Vella, diretor da Ballut Blocks,
confirmou o alto grau de suporte e satisfa-
ção por todos os negócios com a Nordim-
pianti que é mais sustentada por uma enge-
nharia excelente e suporte pós-vendas da
Philip A Tabone International. 

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

Construção a todo vapor no projeto Smart
City Malta em Ricasoli

Finalização da Fase 1 do projeto Smart
City Malta 
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