HISTÓRICO
Iniciamos nossa história em 8 de janeiro 1980, na cidade de Lages, depois de atuar em
Criciúma, Florianópolis e Blumenau, em 1995, a empresa se fixou em Brusque.
Há mais de 30 anos no mercado, presta um serviço de qualidade e seriedade a clientes em
todo o estado de Santa Catarina, contamos com uma equipe dedicada e uma excelente
logística para a realização de entregas dentro do prazo.
Especializada na prestação de serviços em instalações elétricas e manutenção de redes
elétricas industriais, contamos com profissionais altamente qualificados.
Além disso, somos distribuidores de materiais elétricos industriais, prediais, e atendemos ao
mercado em geral.

MISSÃO WALPA
Buscamos satisfazer as necessidades do cliente, com mão de obra qualificada, e materiais de
excelente qualidade e tecnologia superior.
Nosso cuidado começa na escolha dos parceiros, até a entrega do material ao cliente.

VISÃO DA WALPA
Satisfação dos clientes contribuindo para o crescimento e produtividade. Assegurar
continuidade e o desenvolvimento da empresa através da participação ativa de todos os
colaboradores, clientes e fornecedores. Aperfeiçoando constantemente crescimento,
tecnologias e principalmente a sustentabilidade do planeta.

NOSSA EQUIPE, NOSSO TRABALHO
Para prestar os serviços de instalação e manutenção de redes elétricas industriais, a Walpa
conta com uma equipe altamente qualificada. Dois engenheiros e um eletrotécnico lideram o
setor técnico e executam os projetos auxiliados por outros 30 colaboradores, incluindo o
administrativo.
A empresa atua em todas as etapas do projeto: desde o estudo de necessidades do cliente,
adequação com a proposta de engenharia civil, levantamento de materiais e execução dos
trabalhos até a obra acabada, incluindo a aprovação junto à concessionária de energia
elétrica.
Outro segmento é o de manutenções dentro das empresas, com o redimensionamento de
redes. Para isso, a empresa dispõe de equipes devidamente treinadas e credenciadas junto
aos órgãos competentes, oferecendo todas as licenças e documentações exigidas pelas leis
trabalhistas, ambientais e de segurança, incluindo os equipamentos de proteção individual
(EPIs) adequados.
Neste segmento de mercado um dos diferenciais é a qualidade dos serviços prestados desta
forma a Walpa investe em cursos e treinamentos para toda a equipe de colaboradores, tanto
do corpo técnico quanto administrativo e financeiro.

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Desde 2010, a Walpa vem atuando com mais intensidade na distribuição de materiais
elétricos.
Nosso estoque é um dos mais completos da região, incluindo fios e cabos, eletrocalhas,
eletrodutos, transformadores, disjuntores, luminárias, lâmpadas postes, fusíveis, relés,
painéis elétricos, e diversos outros materiais de alta e baixa tensão. Sempre buscamos
trazer os melhores fabricantes do país, para lhe oferecer produtos de primeira linha.

FIOS E CABOS

Nossa empresa mantém parceria com os
principais fabricantes de cabos do país,
sempre mantendo em seu estoque:
1,0mm² até 300mm², com isolação EPR, PVC,
XLPE, tensão varia de 750V a 25.000V.

Fios e cabos elétricos

Empresa catarinense, que se destaca pela sua
qualidade, trabalhamos com a linha de cabo
de potência multiplexado autossustentado,
projetado para circuitos de alimentação e
distribuição de energia em tensões de até
0,6/1 kV, em instalações aéreas fixadas em
postes ou fachadas.

Dispomos de cabos de média tensão, para
alimentação de circuitos, que vão de
3,6/6 Kv a 20/35 Kv, extremamente flexível,
com alta resistência mecânica, e ótima
estabilidade térmica.

LÃMPADAS

Comercializamos a parte de lâmpadas
fluorescentes compactas e tubulares, e
reatores eletrônicos, com toda a qualidade
que Osram oferece.

DISJUNTORES E AUTOMAÇÃO

Empresa forte no mercado, firmamos uma
parceria onde estaremos fornecendo a linha
completa, incluindo disjuntores e linha de
automação.

TORNANDO SUA VIDA MAIS FÁCIL

Disjuntores monofásico, bifásicos e
trifásicos, disjuntores DPS e sensores de
presença.

Líder em tecnologias em energia, proporcionando aos clientes performance energética,
trabalhamos com a linha de disjuntores e
acionamentos (contactores, botões,
capacitores, pornes, etc.)

INTERRUPTORES

Todo o requinte que você deseja para o
ambiente da sua casa com os interruptores
e tomadas Iriel, possuí uma variedade
incrível de placas e módulos na cor branca
além de 9 opções de cores de placas, está
disponível nos tamanhos 4x2 e 4x4.

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CONDULETES E PERFILADOS

Há 80 anos no mercado, fornecendo linha
de eletrodutos, conduletes de PVC, cinza e
branco, conduletes de alumínio e acessórios
de alta qualidade atendendo suas
necessidades.

Trabalhamos com a Linha Predial, parte de
Eletricidade, incluindo quadros de distribuição, quadros VDI, caixas de passagem,
eletrodutos, conduletes, e muito mais.

Especializada no segmento de eletrocalhas,
perfilados, leitos e toda linha de acessórios.
Parceria que se destaca pela qualidade dos
produtos e prazo de entrega.

QUADROS DE COMANDO

Os quadros de comando são confeccionados
em chapa de aço carbono, com sistema de
dobra que proporciona maior resistência
mecânica. O acabamento das peças é
realizado por banho químico, com pintura
eletrostática epóxi.

LUMINÁRIAS E REATORES

Linha de luminárias industriais e comerciais
de alto rendimento.

Linha completa de luminárias comercias,
industriais e especiais, conforme a
necessidade.
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Trabalhamos com a linha de Reatores
para luminárias, com excelentes soluções.

ATERRAMENTO E PARA-RAIO

Hastes de aterramento, conectores, e
acessórios para para-raios.

TRANSFORMADORES

Trabalhamos com o transformador Seco
encapsulado, que alia segurança e excelente
custo x benefício.

Transformadores de corrente e potencial.

INSTRUMENTI

POSTES

Há 30 anos no mercado fabricando postes
de concreto, de até 50 metros de comprimento, presente em diversas obras.

GRUPO GERADORES

Somos uma empresa credenciada pela
STEMAC, para instalação de grupos
geradores em Santa Catarina, Sendo uma
das empresas mais reconhecidas pela
fabricação, há 60 anos no mercado, esta
parceria já dura mais de 10 anos.

GERENCIAMENTO E ECONOMIA DE ENERGIA
A Walpa ofer ece consultoria para
gerenciamento de energia, para auxiliar a
reduzir o custo energético. Diminuir o
consumo de ener gia elétrica nas
empresas é um desafio que representa
otimização de custos de produção e
responsabilidade ambiental. Nós
atuamos neste segmento, oferecendo
consultoria para gerenciamento de
redes e instalações, com objetivo
principal de reduzir o consumo
energético. Para isso a equipe de
engenharia dispões de tecnologia
avançada como o RE 6000, equipamento que permite a
medição de grandezas elétricas e distorções harmônicas dos sistemas.
Servindo como suporte, para um gerenciamento eficaz, e correto diagnóstico de todo
o sistema elétrico.

ESTRUTURA DISPONÍVEIS
Contamos com uma completa estrutura, confira:
Engenharia de projetos;
Engenharia de acompanhamento de obra;
Técnico eletrotécnico;
Encarregado de montagem elétrica;
Encarregado de manutenção elétrica;
Eletricista de painel;
Eletricista instrumentista;
Eletricista de manutenção;
Eletricista montador;
Auxiliar de montagem elétrica.

DEPÓSITO
A empresa tem depósito próprio, e o estoque mais completo da região, temos a facilidade em
negociar diretamente com os fabricantes, comprando em grandes quantidades. Com isso,
garante a melhor oferta de materiais, pelo menor preço. Contamos com um amplo depósito,
bem localizado, no Bairro Bateas, em Brusque, dispondo de frota especializada para o
atendimento as empresas em qualquer localidade. Investe em ferramental técnico para
melhorar a qualidade dos serviços prestados, além dos equipamentos de proteção individual
necessários.

POSSUÍMOS MAQUINÁRIO ESPECIFICO.

MÁQUINA PARA CORTE DE CABOS

EQUIPAMENTO PARA CORTAR, DOBRAR
E FURAR BARRAMENTO

PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO

FROTA PRÓPRIA

Contudo, nosso objetivo é atender da melhor forma possível, as necessidades do cliente, com
ótimo atendimento, material e mão de obra de qualidade, construindo dessa forma, laços com
nossos clientes e amigos.
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Rua Edgar Von Buettner,253 | Bateas
88355-350 | Brusque | Santa Catarina
www.facebook.com.br/walpabrusque
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www.instagram.com.br/walpainstaladora
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