TRADIÇÃO MARCADA EM MADEIRA

Esquadrias Primos
Conquistando uma posição de destaque no mercado, a Esquadrias Primos Ltda. deu início às suas
atividades em 1979, na cidade de Novo Hamburgo, estado do Rio Grande do Sul. Os seus produtos são
desenvolvidos a partir de madeiras nobres certificadas pelo IBAMA, por encomenda e sob medida, com
possibilidade de produção em série.
Com sua vasta experiência, integrada à tecnologia avançada, garante um atendimento personalizado
acompanhado de assistência técnica eficiente, realizados por profissionais especializados em
promover a satisfação total do cliente.
Oferecendo tradição e modernidade, os produtos da Esquadrias Primos Ltda. vão desde portas
internas, externas e portões de contrapeso a todos os tipos de esquadrias e janelas, sempre
valorizando o design, a praticidade e a durabilidade. Revestimentos de escadas, rodapés, corrimões,
guarnições e molduras também fazem parte da sua linha de produção.

As melhores soluções com beleza e tecnologia
O objetivo da empresa é apresentar as melhores soluções para projetos residenciais e comerciais com
inovação, resistência, qualidade, muita beleza e tecnologia. Utilizando perfis e acessórios próprios na
fabricação da sua linha de produtos, e através de um sistema de montagem das esquadrias que se
adapta a todos os climas e necessidades, a Primos segue cumprindo sua meta.
Além da eficiência e qualidade em todos os modelos, a empresa trabalha com uma tabela versátil de
preços, colocando ao alcance do cliente desde o produto econômico até o produto sofisticado, para
atender todos os gostos e necessidades.

Madeira natural e certificada
A responsabilidade ambiental está presente na política empresarial da Primos, que utiliza somente
madeira certificada pelo Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Madeiras extraídas segundo os
princípios da sustentabilidade, isto é, de forma ecologicamente correta, socialmente justa e
economicamente viável. As variações de tonalidade, as diferentes texturas, os desenhos exclusivos dos
veios, nós e reversos que só a madeira natural consegue oferecer, tudo isso valoriza ainda mais os
produtos da empresa.

Acabamento dos produtos Primos
Outra grande preocupação da Esquadrias Primos é com a entrega e acabamento dos seus produtos.
Como são produtos personalizados, os cuidados com os serviços de instalação, pintura e colocação de
vidros são intensificados, para obedecer fielmente as especificações de cada projeto e apresentar um
acabamento impecável.
A satisfação do cliente é nosso principal compromisso.
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