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INFRA-ESTRUTURA TECHNICS
Technics conta com nova estrutura desde
Setembro de 2010
Desde Setembro de 2010, a Technics conta com nova
sede, situada no bairro da Casa Verde, na zona norte da
cidade de São Paulo.
Após 15 anos de operação em dois imóveis alugados (um
para o escritório e outro para a fábrica), a empresa investiu
na construção da sua sede própria, que foi especialmente
projetada para atender às suas necessidades.

Dados da nova sede da Technics
Endereço

Rua Guiomar da Rocha, 347
CEP 02521-060 – Casa Verde
São Paulo - SP

Área fabril:

Piso térreo, com 340 m2.

Escritórios:

Primeiro piso, com 340 m2.

Facilidades:

Segundo piso, com 160m2.

Início de operação:

Setembro de 2010

Escritório e fábrica foram acomodados na mesma unidade,
facilitando a interação entre a engenharia e a montagem
de painéis e consequentemente agilizando os processos
mais significativos da operação da empresa.
Dessa forma, a fábrica foi acomodada no piso térreo,
juntamente com todas as facilidades inerentes:
almoxarifado, área de testes e inspeção, embalagem e
expedição. Toda a operação de montagem foi fisicamente
distribuída de modo a otimizar o fluxo do processo.
No primeiro piso, foram alocados todas as atividades de
escritório, incluindo a diretoria, a administração,
gerências, vendas, engenharia de aplicações, engenharia de
automação e de projetos.
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Expedição de painéis

Fábrica e detalhes de montagem

No piso superior foi instalado, na área posterior, a cozinha
e o refeitório para os funcionários e na área anterior uma
sala de treinamento.
O prédio conta com moderno sistema de detecção e
combate à incêndio aprovado pelo corpo de bombeiros
local, composto de sensores de fumaça, botoeiras manuais,
extintores diversos, hidrantes acionados por bomba e
reservatório d´agua para combate de 15 m3.
Também foi instalado moderno sistema de rede de dados
Ethernet interligando todas as dependências com uplink
em velocidade Gigabit Ethernet, disponibilizando a todos
os usuários o servidor de dados central e acesso à internet.
A central telefônica é do tipo VOIP integrado á rede
Ethernet, permitindo teleconferências e ramais remotos via
internet.
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