




Possuidora de grande exibilidade operacional, dinamismo e de uma incontestável
qualicação técnica para adaptar-se às necessidades especícas de cada cliente,
desenvolvendo por vezes soluções construtivas personalizadas às demandas recebidas,
a BENZ é capacitada a atender com excelência entidades e empresas dos mais variados
portes e ramos de atividades, atuando em empreendimentos industriais, comerciais,
residenciais, serviços e obras públicas, seja no desenvolvimento direto da construção, ou
na administração, gerenciamento e controle das obras.

Executamos obras de médio e grande porte de infraestrutura, urbanização,
terraplanagem e pavimentação.

A BENZ ENGENHARIA



PAVIMENTAÇÃO

Preparação do subleito, nivelamento, conformação de greide.

Compactação do subleito com Rolo Liso Vibratório.

Preparação de base em bica corrida e BGS.

Compactação da base com Rolo Liso Vibratório.

Pavimentação em Concreto Armado com acabamento com Alisadoras Mecânicas.

Pavimentação em Piso Intertravado, para tráfego leve, médio e pesado.

Pavimentação Asfáltica (CBUQ) para tráfego leve e pesado, Imprimação

Camada de Binder, Pintura de Ligação e Capa Asfáltica.

Meio Fio e Sarjeta extrudado e pré-moldado.

Calçada em concreto simples e armado e Piso Intertravado



DRENAGEM PLUVIAL

Assentamento de tubulações de concreto armado e PEAD em todos dos diâmetros.

Galerias pré-moldadas em concreto armado.

Caixas PV’s em concreto armado e blocos.

Caixa Ralo com grelhas de ferro fundido e Caixas de Passagem.

Ligação de águas pluviais

Projetos de drenagem (aprovado pela Rio Águas)

Cadastro de drenagem (aprovado pela Rio Águas)



ESGOTO

Assentamento de rede de esgoto sanitário interna e externa

E.T.E Elevatória

Estação de tratamento de esgoto

Tubulações enterradas e Caixas CI

Ligação provisória de esgoto para obra

Projeto de esgoto provisório para obra

Projeto de esgoto denitivo

Instalação de Fossa séptica, Filtro anaeróbio e Sumidouro



REDE HIDRÁULICA

Assentamento de tubulação rede interna e externa (DPA)

Instalação de hidrantes

Instalação de cavaletes e hidrômetros

Ligação provisória para obra

Ligação denitiva de água comercial e residencial



NOSSOS PRINCIPAIS CLIENTES
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Rua Sérgio Buarque de Holanda, Nº 605, Bloco C – Sala 392 – Barra da Tijuca, Condomínio One World Ofces

(21) 3400-8107 contato@benzengenharia.com@benzengenharia
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