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BEM-VINDO(A)
A NOSSA REVISTA ANUAL
Prefácio

A Träume foi fundada a partir de uma cultura baseada
nos conceitos de foco, planejamento e disciplina, sendo
esta, base das características da gestão administrativa
alemã. Esta cultura é transmitida em todos os níveis para
nossos processos, colaboradores e consequentemente
geram confiabilidade e qualidade dos nossos serviços e
produtos.
Desenvolvemos soluções de engenharia customizadas
de modo a garantir um extenso atendimento aos nossos
clientes. Esta parceria com nossos clientes nos permite
alcançar a cada dia uma ampla relação empresarial
baseada em confiança.
Reyder Knüpfer Goecking
Gerente Geral de Operações

A Träume tem sido parceira das maiores empresas do
mercado de óleo e gás, mas também estende o seu
atendimento aos demais mercados como indústria e
mineração. Somos uma empresa atraente, competitiva
em amplo crescimento.
Trabalhamos empenhados para desenvolver nossos
colaboradores e oferecer a eles desafios que os
destacam como os melhores em seu trabalho. Para nós,
capacidade e dedicação são inerentes, pois entregamos
competência.
Nossas operações são divididas em unidades de
negócios denominadas:
· Conformidade Legal;
· Engenharia de Projetos, Eletroeletrônica,
Eletromecânica, Manutenção e Reparo;
· Laboratório de Ensaios e Calibrações;
· Sinalização Industrial;
· Locação de Equipamentos;
· Fornecimento de Materiais.

2019/20
SUMÁRIO

1 NOSSA HISTÓRIA

04

1.1 NOSSA MISSÃO

05

1.2 NOSSA VISÃO

05

1.3 NOSSOS VALORES

05

1.4 POLÍTICA DE QUALIDADE

06

1.5 POLÍTICA DE SMS

07

1.6 POLÍTICA DE ÁLCOOL E DROGAS

10

2 DIVISÃO DE CONFORMIDADE LEGAL

12

3 DIVISÃO DE ENGENHARIA

18

3.1 ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E REPARO

18

3.2 ENGENHARIA DE PROJETOS

19

3.3 ENGENHARIA ELETROELETRÔNICA E ELETROMECÂNICA

20

4 LABORATÓRIO DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO

22

5 SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL

24

5.1 TIPOS DE SINALIZAÇÃO

24

5.2 AVALIAÇÕES DE CAMPO

28

5.3 DESIGN INOVADOR

30

5.4 INSTALAÇÃO

31

6 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

32

6.1 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

32

6.2 LOCAÇÃO DE ANDAIMES

34

6.3 LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE HIDROJATO

35

menu

1 NOSSA
HISTÓRIA

Toda marca se
fortalece na medida
em que é associada
de forma consistente
a um conceito.
A Träume, que no idioma
alemão significa “Sonhar”,
simboliza para seus
fundadores o desafio de se
tornar reconhecida como
uma das melhores empresas
do mercado nas áreas de
engenharia e suprimentos.
Com grande flexibilidade no
atendimento das exigências
e demandas do mercado,
a Träume busca absorver
necessidades especiais
dos nossos parceiros e
prover soluções.
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Nosso Compromisso
é Transformar “Sonhos”
em Realidade.
1.1 NOSSA MISSÃO

1.2 NOSSA VISÃO

Garantir a excelência em produtos
e serviços, buscar a contínua
inovação tecnológica e administrativa;
Promover a qualificação, motivação
e cultura de espírito de equipe de
nossos colaboradores; Atender os
requisitos e exigências de nossos
clientes agregando valor à cadeia
de serviços e produtos conquistando
a fidelidade de nossos colaboradores,
fornecedores e clientes.

Ser reconhecida como uma das
melhores empresas de soluções
de engenharia do mercado nacional,
oferecendo produtos e serviços
inovadores com a qualidade exigida
pelo mercado, alcançando o retorno
financeiro necessário para
a continuidade de seus negócios.

1.3 NOSSOS VALORES
A Träume tem um permanente
compromisso com a qualidade, fazendo da
ética, do profissionalismo e da competência
os alicerces do nosso trabalho.

· Seriedade e Ética;
· Lucratividade e Rentabilidade;
· Crença e Valorização do Ser Humano;
· Desenvolvimento Pessoal e
Profissional dos Colaboradores;
· Inovação;
· Excelência dos Serviços;
· Responsabilidade Social e Ambiental.
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1.4 POLÍTICA DE QUALIDADE
A Träume tem o compromisso de melhorar continuamente o seu
Sistema de Gestão de Qualidade e serviços, garantindo a satisfação
dos clientes e dos requisitos aplicáveis, parceiros comerciais e
colaboradores, atuando de forma estratégica com a prestação de
serviços de engenharia e consultoria; instalação, comissionamento
e manutenção eletromecânica; produção de sinalização; serviços
laboratoriais de ensaios e calibrações; e comercialização de produtos
em atendimento a requisitos legais aplicáveis.
Esta Política está fundamentada nos seguintes objetivos:
· Buscar o Desenvolvimento e Capacitação dos Nossos Colaboradores;
· Atender as Necessidades dos Nossos Clientes;
· Desenvolver os Fornecedores para a Melhoria dos Processos.

Associações e Certificados

1.5 POLÍTICA DE SMS
A Träume compromete-se a fornecer um ambiente de trabalho saudável
e seguro, conduzindo suas atividades de negócio de forma a proteger
o meio ambiente. Este comprometimento é facilitado pelo Sistema de
Gestão da Empresa, que incide sobre os seguintes princípios:
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· Promover a segurança, prevenir lesões
humanas ou perda da vida, prevenir
danos à propriedade e ao meio
ambiente;
· Prover práticas seguras em todas as
operações e um ambiente de trabalho
seguro;
· Demonstrar melhoria continua e
prevenção da poluição;
· Avaliar todos os riscos identificados
em nossas instalações, pessoal e
ao meio ambiente identificados e
estabelecer precauções adequadas;
· Melhorar continuamente as
habilidades de gestão da segurança
do pessoal Onshore e Offshore,
incluindo a preparação para situações
de emergência relacionadas tanto
com a segurança, quanto com a
proteção ambiental;
· Atender os requisitos da legislação
ambiental, de segurança e saúde e
outras partes interessadas, aplicáveis
às atividades e serviços desenvolvidos
pela empresa;
· Comprometer-se com a prevenção de
lesões e doenças e, com a melhoria
contínua do desempenho e gestão
de SMS;
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· Comunicar a todas as pessoas que trabalham para
organização as suas obrigações de segurança e
saúde, com a intenção de garantir a conscientização
do tema entre os empregados;
· Fornecer a estrutura para definição e revisão de
metas e objetivos de saúde ocupacional, segurança
e meio ambiente;
· Assegurar um elevado nível de compromisso
com o cumprimento dos requisitos e melhorar
continuamente a eficácia do Sistema de Gestão;
· Difundir todos os aspectos do Sistema de Gestão
e manter a familiarização em todos os níveis da
organização;
· Assegurar que todos os funcionários sejam
competentes para conduzir suas tarefas específicas;
· Manter um sistema de comunicação para permitir
a análise de incidentes potenciais e de não
conformidades;
· Divulgar as recomendações para prevenir
recorrência de qualquer problema na empresa;
· Investir em tecnologia e inovações para o
fornecimento de serviços com qualidade, atendendo
aos requisitos dos clientes;
· Aperfeiçoar constantemente os processos internos
para atendimento das necessidades dos clientes
visando à melhoria continua;
· Capacitar os seus colaboradores e valorizar o seu
desempenho profissional.
Esta Política apresenta o compromisso de todos os
colaboradores da Träume com o Sistema de Gestão
da Qualidade.
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1.6 POLÍTICA DE ÁLCOOL E DROGAS

A Träume, buscando manter uma boa qualidade dos seus serviços,
estabelece e adota esta Política na condução dos seus negócios, visando
à responsabilidade social, segurança e bem estar de vidas, patrimônio e
meio ambiente, com a garantia de trabalhos executados nos mais altos
padrões de segurança e eficiência. Alerta aos seus colaboradores que o
alcoolismo e a dependência de drogas são potenciais agentes prejudiciais
no âmbito laboral, social e familiar. Para tanto, informa que não permitirá
que seus colaboradores, quando estiverem exercendo atividades laborais
em qualquer local à serviço da empresa ou em suas dependências:

· Ingiram Bebidas Alcoólicas ou Drogas de
Qualquer Natureza;
· Transportem Drogas de Qualquer
Natureza em Veículos da Empresa;
· Portem Bebidas Alcoólicas ou Drogas;
· Nos Casos em que Forem Confirmados
tais Fatos, o Colaborador Estará Passivo
a Procedimentos Disciplinares.
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Serviços de NR 12 – Segurança no Trabalho
em Máquinas e Equipamentos

2 DIVISÃO DE
CONFORMIDADE LEGAL
Serviços de NR 10 – Segurança em Instalações
e Serviços em Eletricidade
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12

Prontuário de Instalações Elétricas
Procedimentos e Instruções Técnicas
Laudos SPDA e Aterramentos Elétricos
Especificações de EPI, EPC e Ferramentas
Cálculo de Energia Incidente – ATPV
Estudo de Classificação de Áreas (Ex)
Inspeção de Áreas Classificadas (Ex) – Visual / Apurada
/ Detalhada
Relatório Técnico de Inspeções
Memorial de Projetos das Instalações Elétricas
Esquemas Unifilares
Inspeção Luminotécnica
Terceirização de Responsabilidade Técnica
Consultoria para Auditorias
Ensaios Elétricos de EPIs, EPCs, Ferramental
Calibração de Instrumentos Elétricos Portáteis e Fíxos

· Inventário das Máquinas e Equipamentos
· Avaliação Individual
· Análise de Riscos das Máquinas e Equipamentos
· Plano de Ação e Cronograma das Adequações
· Procedimento de Trabalho
· Sinalização de Segurança
· Desenhos, Plantas e Layout
· Manuais de Segurança (Instrução e Operação)
· Projetos de Adequação
· Terceirização de Responsabilidade Técnica
· Consultoria para Auditorias

Serviços de NR 13 – Caldeiras, Vasos
de Pressão e Tubulação
· Inspeção Externa de Vasos de Pressão
· Inspeção Interna de Vasos de Pressão
· Teste de Pressão em Vasos de Pressão
· Medição de Espessura por Ultrasom
· Cálculo de PMTA
· Reconstituição de Desenhos de Vasos de Pressão
· Projeto de Instalação
· Inspeção de Caldeiras
· Inspeção de Tubulações
· Elaboração de Prontuários
· Livros de Registro
· Ensaios de Válvulas de Segurança
· Calibração de Transmissores de Pressão
· Calibração de Manômetros
· Placas de Identificação de Vasos de Pressão
· Etiquetas de Identificação de TAG e Categoria de
Vasos de Pressão
· Terceirização de Responsabilidade Técnica
· Consultoria para Auditorias do ME / ANP / RASMA
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Serviços de NR 04, NR 05, NR 06, NR 09,
NR 15, NR 16, NR 17, NR 18, NR 22, NR 23
· Assessoria SESMT – Serviço Especializado em
Segurança e Medicina do Trabalho
· Avaliação Ambiental (Ruído / Calor / Vibração)
· Dimensionamento de Equipamentos e Brigada
de Combate a Incêndio
· Elaboração de Mapas de Resíduos
· Elaboração de Mapas de Risco
· Implantação e Dimensionamento de CIPA
· Laudos Técnicos Periciais
· Laudo Ergonômico
· Insalubridade e Periculosidade
· LTCAT (Laudo Técnico de Condição do Ambiente
de Trabalho)
· PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)
· PPR (Programa de Prevenção Respiratória)
· PCA (Programa de Conservação Auditiva)
· PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente
de Trabalho na Indústria da Construção Civil)
· PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)
· Elaboração de Procedimentos
· Desenhos Técnicos · Elaboração de Padrões
de Sinalização
· Fornecimento de Mão de Obra Especializada
de Segurança do Trabalho
· Terceirização de Responsabilidade Técnica
· Consultoria para Auditorias do ME / ANP / RASMA

Serviços de NR 26 – Sinalização de Segurança
· Delineamento para Adequação e/ou Implementação
de Sinalização de Segurança
· Delineamento para Adequação e/ou Implementação
de Sinalização de Salvatagem
· Delineamento para Adequação e/ou Implementação
de Sinalização de Tubulações /Piping Marking
· Delineamento para Adequação e/ou Implementação
de Sinalização de Sistema de Combate a Incêndio
· Desenvolvimento de Desenhos e Projetos
Customizados
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Serviços de NR 37 – Segurança e Saúde em Plataformas
de Petróleo
• Avaliação Geral de Adequação e/ou Implementação da NR 37
· Controle Geral de Conformidade Legal em Atendimento a
Requisitos Brasileiros
· Elaboração de DIM – Declaração de Instalação Marítima
· Elaboração de DUM – Descrição da Unidade Marítima
· Terceirização de Responsabilidade Técnica
· Treinamentos Customizados
· Consultoria para Auditorias e Aceitação de Unidades Marítima
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Serviços de NR 33 – Segurança e Saúde nos
Trabalhos em Espaços Confinados
· Prontuário de Espaço Confinado
· Análise de Risco dos Espaços Confinados
· Definições de EPIs
· Procedimento de Trabalho
· Sinalização Geral
· Terceirização de Responsabilidade Técnica
· Consultoria para Auditorias do ME / ANP / RASMA

Serviços de NR 35 – Trabalho em Altura
· Prontuário de Trabalho em Altura
· Análise de Risco das Atividades em Altura
· Especificações de EPI
· Procedimento de Trabalho
· Dimensionamento e Projeto de Sistemas de
Proteção Contra Quedas
· Cálculo Estrutural de Pontos de Ancoragem
· Equipe de Alpinismo Industrial (N1, N2 e N3)
e Resgatista
· Terceirização de Responsabilidade Técnica
· Consultoria para Auditorias do ME / ANP / RASMA
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3 DIVISÃO DE
ENGENHARIA
3.1 ENGENHARIA
DE MANUTENÇÃO
E REPARO
· Fornecimento de Mão de Obra para
Montagem e Reparo em Geral;
· Docagem (Embarcações) e Parada
Programada (Plantas Industriais);
· Pintura Manual e Automatizada;
· Pintura de Segurança;
· Montagem de Andaimes;
· Hidrojateamento;
· Preparação de Superfície;
· Limpeza de Riser;
· Inspeção por Boroscopia;
· Remoção de Cracas;
· Limpeza de Tanques;
· Solda e Caldeiraria;
· Alpinista Supervisor Irata N3;
· Alpinista para Montagem e Manutenção
Irata N1 e N2;
· Alpinista Eletroeletrônico Irata N1;
· Inspeção Qualificada de Pintura;
· Controle e Preservação de Materiais;
· Sistema de Proteção Contra Quedas –
Fornecimento, Instalação e Inspeção.
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3.2 ENGENHARIA DE PROJETOS
Elétrica / Instrumentação
· Projeto de Instalações Elétricas em Áreas Classificadas (Ex);
· Estudo e Correção de Sistemas Elétricos;
· Delineamento;
· Projetos Elétricos de Baixa e Média Tensão;
· SPDA e Malha de Aterramento;
· Subestação de Energia / Cabine Primária;
· Confecção de As-Built, Atualização de Plantas e Desenhos
Técnicos em Geral;
· Gerenciamento de Projetos;
· Consultoria e Planejamento de Projetos em MS Project;
· Responsabilidade Técnica.

Mecânica
· Simulações e Cálculos em SolidWorks e Inventor;
· Projeto e Cálculos de Andaimes;
· Cálculo de Pontos de Ancoragem Estruturais;
· Confecção de As-Built, Atualização de Plantas e Desenhos
Técnicos em Geral;
· Gerenciamento de Projetos;
· Consultoria e Planejamento de Projetos em MS Project;
· Responsabilidade Técnica.
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3.3 ENGENHARIA
ELETROELETRÔNICA
E ELETROMECÂNICA
Montagem e Comissionamento
· Fornecimento de Mão de Obra para
Instalações Elétricas, Instrumentação
e Mecânica;
· Docagem (embarcações) e Parada
Programada (Plantas Industriais);
· Montagem Elétrica, Instrumentação
e Mecânica;
· Manutenção de Motores Elétricos
(Rolamentos, Alinhamento, Etc);
· Elaboração de Diagramas Elétricos
(Unifilar, Trifilar e Comando), Lista de Cabos,
Modificações;
· Identificação dos Circuitos Elétricos;
· Montagem e Manutenção de Infraestrutura
para Cabeamento Elétrico e de
Telecomunicação;
· Verificação do Torque das Conexões;
· Atualização da Documentação Técnica;
· Montagem de Instalações Elétricas EX;
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· Ensaios de Rigidez Dielétrica em Atendimento a NR 10: Luvas
Isolantes, Bastões de Resgate e de Manobra, Banquetas
Isolantes, Ferramentas Isoladas, Tapetes Isolantes, Escadas
Isolantes, Capacetes Classe B, Aterramento Temporário, etc;
· Calibração de Instrumentos de Medição de Grandezas Elétricas:
Multímetros, Amperímetros, Osciloscópio, Voltímetro,
Wattímetro, etc;
· Testes Elétricos: Resistência de Isolamento Cabos e Bobinas,
Tensão Aplicada e Tensão Induzida (Hipot), Resistência de
Contato, Medidor de Relação de Espiras para Ensaio em
Transformadores, Análise de Óleo Isolante;
. Testes e Calibração de Relés de Proteção.

Manutenção Preditiva e Preventiva
· Inspeção Termográfica;
· Análise de Vibração;
· Medição de Espessura por Ultrassom;
· Inspeção por Boroscopia;
· Análise de Qualidade de Energia;
· Manutenção de Subestações de Energia;
· Disjuntores BT e MT.
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4 LABORATÓRIO DE
ENSAIO E CALIBRAÇÃO
Calibração e Ensaio em Equipamentos de Pressão
· Teste e Ensaio de Válvulas de Segurança e Alívio
· Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica
· Manômetro Analógico e Digital
· Vacuômetro Analógico e Digital
· Manovacuômetro Analógico e Digital
· Pressostato

Calibração de Equipamentos de
Temperatura e Umidade
· Medidor de Temperatura para Sensor Termopar
· Medidor de Temperatura para Sensor
Termorresistíveis
· Termohigrômetros Medidor de Temperatura com
Sensor Termopar
· Termômetro de Líquido em Vidro
· Termômetro Mecânico
· Termopar de Metais Básicos
· Termorresistências, Termohigrógrafos
· Termômetros
· Infravermelhos

Calibração e Ensaio em Equipamentos
de Grandezas Elétricas
· Alicate Amperímetro Analógico e Digital
· Multímetros Analógico e Digital
· Amperímetros Analógico e Digital
· Osciloscópio
· Voltímetro
· Alicate Wattímetro
· Alicate Terrômetro
· Terrômetro
· Megômetros

Ensaio de Rigidez Dielétrica
· Luvas Isolantes
· Bastões de Resgate e de Manobras
· Banquetas Isolantes
· Ferramentas Isoladas
· Tapetes Isolantes
· Escadas Isolantes
· Capacetes Classe B
· Aterramento Temporário
· Teste de Rigidez Dielétrica em Óleo Isolante

Testes Elétricos
· Resistência de Isolamento em Cabos e Bobinas,
Tensão Aplicada e Tensão Induzida (Hipot)
22
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5 SINALIZAÇÃO
INDUSTRIAL
5.1 TIPOS DE SINALIZAÇÃO
Este tipo de sinalização é aplicado em diversos tipos de indústrias, independente
do segmento, pois onde houver presença de pessoas deve-se implantar esse
procedimento para promover a segurança e orientação de todos.

Sinalização de Tubulações
·
O Piping Marking detalha não apenas o conteúdo de direção do fluído, mas
também seu código e padrão de cores. As TAG’s são manufaturadas em lona
PET, impressas em tinta Eco Solventes de alta qualidade e laminadas de modo
a melhor proteger o material contra UV, calor e contaminantes podendo,
portanto, ser utilizado em áreas internas ou externas com uma vida útil elevada.
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Sinalização e Conscientização de Segurança
O SAS (Safety Awareness System) é uma solução com base em sinalização ilustrativa
de segurança visando melhorar a conscientização dos funcionários em áreas e
operações perigosas, requisitos mandatórios e ações proibidas. Transcendendo as
barreiras culturais e linguísticas, pode ser usada em todos os tipos de embarcações/
plataformas em qualquer parte do mundo. O sistema erradica a necessidade de
sinalizações múltiplas reduzindo o risco de não visualização, fornecendo um alto
impacto visual e eliminando a necessidade de readequar a sinalização existente caso
a unidade se desloque para outros locais. Os produtos da Träume cumprem com todos
os regulamentos internacionais. Os nossos quadros SAS são feitos para se ajustar à
identidade corporativa do cliente, incluindo logotipos, cores e títulos da área/sala.

Sinalização de Segurança
A Träume fornece soluções em sinalização especialmente desenhadas e
fabricadas para cumprir as exigências normativas e padrões de nossos clientes.
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Planos de Life Saving Appliance
Planos de Life Saving Appliance (LSA) demonstram
equipamento de uso vital em caso de emergência,
assim como as rotas de fuga primária e secundária
dentro de uma instalação. Com base na planta baixa
da instalação, os planos LSA são personalizados para
demonstrar tanto os pictogramas opcionais quanto
os obrigatórios; isto inclui equipamento de combate a
incêndio, equipamento/áreas de primeiros socorros e
outros itens tais como kits SOPEP, telefones, coletes,
etc. Cada plano pode ser personalizado para mostrar
o logotipo da companhia, assim como a elevação e o
nome do deck.

Como Solucionamos

Sinalização de Incêndio
e Salvatagem
A fotoluminescência é usada na
fabricação de sinalizações exigidas
pela IMO (International Maritime
Organizations) em equipamentos
de combate a incêndio e salvatagem
sendo uma condição vital para realçar
a informação tanto na presença quanto
na ausência de iluminação. Toda
sinalização cumpre aos requisitos
da ISO, SOLAS, NBRs, Bombeiros
e legislações específicas.
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Desde o levantamento até à instalação, o serviço de
soluções completas da Träume oferece uma solução
abrangente desde o início até à conclusão do projeto
para cada cliente. O nosso serviço de soluções
completas engloba os seguintes serviços:
• Levantamento Inicial na Nossa Base e/ou no Local;
• Recomendação do Produto, Incluindo a Adequação
ao Local e a Metodologia a Ser Aplicada;
• Design do Produto e Sinalização, se Necessário;
• Fabricação e Fornecimento do Pacote Completo;
• Instalação;
• Documentação;
• Suporte Pós-venda Está Disponível Caso Quaisquer
Sinalizações Sejam Danificadas Durante o Serviço
ou Sinalizações Adicionais Sejam Necessárias
Como Consequência do Surgimento de Novos
Equipamentos ou Instalações.
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5.2 AVALIAÇÕES DE CAMPO
A Träume possui uma experiência significativa em fornecer avaliações
para as indústrias, embarcações e unidades offshore. De modo a ir de
encontro aos requisitos únicos dos nossos clientes, a Träume oferece
duas opções de pesquisa:

Pesquisa in loco
Um dos nossos experientes pesquisadores irá se deslocar às
instalações do cliente e conduzir um levantamento físico. Isto
irá identificar requisitos essenciais do produto e estabelecer
a adequação de métodos e locais de aplicação. Os nossos
pesquisadores irão aconselhar o cliente sobre quaisquer
regulamentos nacionais, levando em conta as necessidades
corporativas e os requisitos operacionais.
A equipe de pesquisadores da Träume também pode oferecer
aos seus clientes uma investigação exaustiva de cada sistema
de rota de fuga de modo a identificar quaisquer falhas quanto à
sinalização direcional. O nosso pesquisador irá avaliar o estado
de cada sinalização e recomendar medidas corretivas para
quaisquer situações que não estejam de acordo com a
legislação vigente.

Pesquisa Remota
Com base em plantas fornecidas pelo cliente, um
pesquisador experiente é capaz de elaborar um
levantamento quanto à sinalização e identificação de
rotas de fuga. Isto irá permitir indicar ao cliente uma
proposta contendo quantidades previstas, custo e um
cronograma para a adequação. Este tipo de avaliação
é ideal para clientes em que uma avaliação no local
não é uma opção viável, mas que simultaneamente
necessitem de um processo de adequação acelerado.
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5.3 DESIGN INOVADOR
A Träume possui equipe de profissionais altamente capacitados em Design Gráfico,
sendo capaz de desenvolver e fabricar produtos que atendam aos requisitos únicos
dos nossos clientes.
Nossa equipe é especializada em realizar projetos sob medida interpretando a
sua visão corporativa nas soluções de sinalização de segurança em geral. Nós
aconselhamos e consultamos nossos clientes em áreas chave, tais como:
•
•
•
•
•
•

INOVAÇÃO

Cor;
Tamanho;
Legislação vigente;
Conteúdo e impacto visual;
Personalização e identidade corporativa;
Identificar informação vital e instruções
obrigatórias.

Quer repliquemos uma sinalização
existente ou forneçamos soluções
inovadoras, a nossa equipe de design
oferece uma experiência rica e
conhecimento industrial de modo a
concluir todos os projetos com sucesso.

5.4 INSTALAÇÃO
Os nossos profissionais, Técnicos de Instalação com experiência a nível global, são
especializados em instalar os nossos produtos. Os Técnicos de Instalação da Träume
seguem um relatório detalhado criado durante a pesquisa. Este relatório identifica
localizações adequadas assim como o método de fixação.
Cada Técnico recebe todos os treinamentos necessários para executar trabalhos em
ambiente offshore, está ciente da legislação local e irá conduzir uma avaliação de
risco das suas frentes de trabalho/ ambiente de trabalho antes de iniciar a atividade.
O nosso serviço de instalação pode ser executado em estaleiro, cais, offshore, em
viagem ou durante a operação normal da instalação.
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6 LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

6.1 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

A Träume dispõe de equipamentos modernos e as principais marcas de
instrumentos de medição de grandezas elétricas, garantindo confiança e qualidade.
Nosso equipamentos possuem calibração e manutenção contínua em atendimento
aos requisitos da NBR ISO / IEC 17025.

Alicate Amperímetro Digital
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Alicate Wattímetro

Amperímetro Digital

Megômetro

Osciloscópio

Multímetro Digital

Voltímetro

Hipot

menu

34

Revista Träume 2019/20

6.2 LOCAÇÃO DE ANDAIMES

6.3 LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE HIDROJATO

Andaimes são equipamentos versáteis, ideais para trabalhos em altura, podendo ser
utilizados para reformas em fachadas, no interior e exterior dos estabelecimentos
e aplicações diversas no setor Onshore e Offshore. A Träume oferece modelos de
andaimes para locação dos tipos Tubular Roll e Multidirecionais.

A Träume possui máquinas de hidrojato montadas em containers certificados padrões
ISO e DNV.
Possuímos um modelo diferenciado de negócio, que ofertamos aos nossos clientes,
que consiste no fornecimento de um conjunto de soluções para plano de manutenção
e conservação anual ou spot, composto por: Equipe Multidisciplinar (Pintor, Hidrojatista,
Montador de Andaime, Soldador e Irata), Máquina de Hidrojato, Bomba de Air Less,
Equipamentos e Ferramentas. Também contamos com toda a infraestrutura de
equipamentos para limpeza de Riser.
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