“Isso vai ajudar nossos clientes
a trabalhar melhor?
Nos perguntamos todos os dias.
Porque é isso que nos importa!
Por isso nosso propósito é Contribuir para o sucesso de
nosso cliente, auxiliando-o em
seu trabalho.”
Pierre Somers, CEO
Walter Surface Technologies

Este é o estilo Walter. Em qualquer tipo de mercado, seja no Transporte,
Óleo e Gás, Indústria Alimentícia ou Farmacêutica, onde há metal a ser trabalhado, finalizado ou ser limpo, a Walter oferece as melhores soluções em produtos
para nossos clientes sempre trabalharem melhor e alcançar o sucesso. Somos
Walter Tecnologias em Superfícies.

Nós usamos os
melhores produtos
porque impacta
positivamente em
nossos negócios .”
Nossa História. Por mais de 60 anos a Walter Tecnologias em Superfícies vem
fornecendo as melhores soluções em produtos para atender as necessárias mais
exigentes da indústria. Pois isso investimos pesado em novas tecnologias e nas
melhores matérias primas para que possamos projetar, desenvolver e produzir
produtos com os mais alto padrões de qualidade e melhor desempenho
para a indústria.

Melhores Soluções. Walter fornece os melhores produtos do início ao fim
dispondo uma gama completa de produtos que abrangem toda a indústria.
Para todas as etapas do processo produtivo, a Walter tem apenas o mais alto
desempenho em produtos, desde a produção e acabamento com a linha de
abrasivos, até a limpeza com a soluções em desengraxantes e sistemas de
limpeza de peças.

Meio Ambiente. A história continua com a inovação contínua. Com a
crescente preocupação ambiental e maiores exigências da legislação quanto à
saúde e o meio ambiente, as empresas vêm procurando produtos mais seguros e
sustentáveis. A Walter atende a essa demanda, oferecendo soluções inovadoras
e de alta desempenho ajudam a reduzir as emissões de VOC e outras toxinas
ambientais, melhorando as condições de saúde e segurança dos trabalhadores,
reduzindo os custos operacionais e de descarte, sem comprometer a
produtividade.

“Trabalhar com os melhores produtos, me dá
vantagem em relação à concorrência.”
						

Bio-Circle é uma divisão
Walter Tecnologias em
Superfícies, que tem um
conceito muito inovador, que
une desengraxantes e sistema
de limpeza de alto desempenho
a formulações ambientalmente
corretas e seguras, para
empresas que buscam
tecnologia com excelente
relação custo/benefício.

Brian Attwood, Custom Metal Inc.

A Walter entende a importância de trabalhar com
segurança e eficiência. Por isso foi desenvolvido o
programa Parceria em Produtividade, que
engloba diversas ações como Demonstração de
Produtos, Programa 5R’s, Relatório de
Produtividade e Seminário de Segurança,
que visam aumentar a produtividade e segurança
dos nossos usuários.
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“Produtividade é o que as empresas
estão pro curando.”
Chester Collier, Senior Vice President, Walter Surface Technologies

O Programa 5R’s consiste em uma ferramenta de analise gratuita de
utilização dos abrasivos. Com base em nossa análise, o Consultor Técnico
Walter recomendará soluções e métodos para aumento de produtividade,
redução de custos e incentivar hábitos de trabalho mais seguros. Em conjunto
ao do Programa 5R’s, o Consultor Técnico irá fornecer Relatórios de
Produtividade de acompanhamento e comparativos aos produtos disponíveis
do mercado.

“Walter nos ajuda a
economizar tempo e
dinheiro”
		

Andrew Leblanc, Ronsco Inc.

Com uma equipe técnica especializada que está em todo território nacional,
com isso a Walter Tecnologias em Superfícies não fornece apenas
ferramentas para a produção e acabamento em metal e sim soluções para prover
alta produtividade, redução de custos e maior segurança. Nossa equipe
técnica é constantemente treinada para entender as necessidades de
nossos clientes e oferecer as melhores soluções em produtos e serviços.
Oferecemos Seminários de Segurança para incentivar um ambiente
de trabalho mais seguro. Abordando dois temas, Segurança em Abrasivos
e Segurança em Químicos. Os Seminários de Segurança Walter são
personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente.

Para mais informações sobre nossas
soluções e produtos:
(11) 3783-9500
atendimento@walter.com
walter.com
biocircle.com
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