Mix de Soluções Supermix em
Concreto e Argamassa
Concreto Convencional
Um concreto com história
Com quase 50 anos de história, a Supermix oferece ao setor da construção civil uma gama de soluções em
concreto e argamassa pré-misturados.
Agora com o selo de certificação ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - no Programa de Qualidade
de Empresas de Concretagem promovido pela ABESC – Associação das Empresas de Serviço de Concretagem – a
Supermix viu materializado o reconhecimento do trabalho que ela presta em todos esses anos.
Dentre toda a gama de tipos de concreto que a Supermix oferece, o mais solicitado é o concreto convencional,
aquele utilizado na maioria das obras civis que vemos nas cidades. Suas filiais presentes nos mais importantes
mercados consumidores de concreto, têm uma capacidade de produção de mais de seis milhão de metros cúbicos
anuais.

Os pilares que determinam a qualidade Supermix
Mas o que faz o concreto Supermix ter qualidade reconhecida pela entidade certificadora e pelas principais
empresas de engenharia do Brasil?
Nós podemos dividir essa questão em cinco pilares que alicerçam esse destaque.
Tecnologia – A Supermix possui laboratórios próprios para análise dos insumos utilizados no concreto em cada
uma das filiais, além de sete Núcleos de Tecnologia. Neles são também realizados ensaios dos traços utilizados,
a cura e rompimento de corpos de prova e a emissão dos certificados de resistência.
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Equipamentos – Os equipamentos utilizados pela Supermix são novos e recebem manutenção preventiva a
fim de garantir seu pleno funcionamento durantes os serviços junto aos clientes. Caminhões betoneira, bombas
estacionárias, bombas-lança, betobombas, veículos de apoio, centrais fixas e móveis e demais maquinários são
revisados nas próprias filiais ou nos oito Núcleos de Manutenão que a empresa mantém.

Presença – A Supermix está presente em todos os principais mercados relevantes de concreto no Brasil. Desse
modo, busca estar sempre perto dos clientes, podendo atende-los de forma ágil e no volume que necessitam. Fora
do Brasil, ela está também nos Estados Unidos, no estado da Flórida.
Para atender obras especiais, que estão distantes das filiais, a Supermix oferece o serviço de central móvel, que é
montada no próprio canteiro, atendendo exclusivamente a essas demandas.

Pessoas – Toda a estrutura Supermix não seria nada, não fossem as pessoas para desenvolverem e aplicarem a
tecnologia, operarem os equipamentos e controlassem as filiais. Sabendo disso, ela investe em capital humano,
contratando pessoas competentes e dedicadas e oferece aprimoramento nos conhecimentos e capacitações, que
levam a um ambiente produtivo e eficiente.

Experiência – Com tantos anos de mercado, a Supermix tem em seu portfólio uma gama enorme de obras
atendidas, nos mais diversos volumes e localidades. Todos os desafios impostos foram superados com excelência
com concretos e argamassas para os mais diversos fins.
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