Superar limites, exceder expectativas e realizar parcerias sólidas

Overcoming limits, exceed expectations and achieve solid partnerships
através de soluções inovadoras, faz parte do nosso DNA.

through innovative solutions, is part of our DNA
Nossa marca é o nosso benchmark, sinônimo de compromisso e excelência,

Our brand is our benchmark, synonymous of commitment and excellence,
nos processos de nacionalização temos o dever de atender nossos parceiros

in nationalization processes, we have a duty to serve our partners
com o menor lead time, responsabilidade técnica e qualidade Retesp.

with less lead-time, technical responsibility and quality Retesp.

+

60Milhões
Millions

Nossa liderança de mercado,

Our market leadership,

www.retesp.com.br
+ 55 18 3654 2000
+ 55 11 2971 6500

de peças aplicadas em campo

parts applied field

nos faz presente em diversos países exportando soluções,

makes us present in several countries exporting solutions,
nos últimos anos investimos milhões em tecnologia,

in the last years, we have invested millions in technology,
P&D e modernização.

P&D and modernization.

Invitation

Convite

Conheça nosso complexo industrial
situado em Penápolis/SP, com uma
infraestrutura de 13mil² de área
construída, contamos com laboratório
químico próprio e um escopo de mais de 1000 formulações em elastômeros,
asseguramos a rastreabilidade das formulações para controle dos processos,
conabilidade e segurança em campo, temos também linha de usinagem de precisão,
engenharia de desenvolvimento e um know-how de mais de 30 anos concebendo
soluções.

Come and meet our industrial complex
located in Penápolis-SP, it has 13,000
m² infrastructure built area, we have
own chemical laboratory
and a scope of over 1,000 elastomers formulations, we ensure traceability of our
formulations in order to secure processes control, reliability and safety in the eld, we
also have line of precision machining, engineering development teams and know-how
of more than 30 years designing solutions.

Service

Service

Consultorias de projetos e almoxarifado;
Vulcanização in-loco; Visitas técnicas e workshop de vedações.

Quando a pergunta é:

When the question is:

engage

The Retesp is a Brazilian industry of development and engineering, which operates
since 1985 , we are specialized in design, nationalization and development of rubber
components, thermoplastic and machined parts. Our commitment is to the maximum
productivity of our partners, providing solutions through technical briengs to optimize
production systems and make them more efcient.

acoplar

A Retesp é uma indústria brasileira de engenharia de desenvolvimento, que atua desde
1985, somos especialistas em projeto, nacionalização e desenvolvimento de
componentes em borracha, termoplásticos e usinados. Nosso compromisso é com a
produtividade máxima de nossos parceiros, gerando soluções através de briengs
técnicos, para otimizar sistemas produtivos e torná-los cada vez mais ecientes.

Projects and Warehouses Consulting;
Vulcanization in-site; Technical Visits and Sealing Workshop.

vedar

a resposta é:

amortecer

transportar

revest

protect

seal

isolate

proteger

isolar

revestir

the answer is:

cushion
transport

