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Inovar em soluções. Esse é o principal objetivo da Retesp, que há 30 anos atua na
produtividade industrial, projetando, desenvolvendo e produzindo componentes
em borracha, termoplásticos e metálico para atender seus clientes.
A Retesp, tem como meta em seus negócios a inovação em processos, investindo
em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento para garantir a excelência e
estabelecer fortes parcerias, pois entende que além do produto, o cliente
necessita de soluções.
Os prossionais, estão em constante aprimoramento no conhecimento
especico, visando desenvolver suas potencialidades para garantir a
produtividade máxima dos nossos clientes.
Preocupados com a qualidade e o meio ambiente, a Retesp, é certicada pela ISO
9001, é adotada práticas embasadas nos requisitos da ISO 14001.
Desenvolver soluções inovadoras já faz parte do DNA da Retesp, pois é parceria
ideal no desenvolvimento e fornecimento de produtos que vedam, protegem,
transportam, amortecem, acoplam, isolam, revestem e outras aplicações de real
necessidade dos clientes.
A Retesp é especialista e comprometida com o que faz, são +60 mil peças
desenvolvidos e implantados que atendem as mais diferentes especicações
técnicas e raticam nosso compromisso com a satisfação de nossos clientes.
Nossa parceria é construída no compromisso e dedicação.
Com base nessa relação foi criado um material de apoio que consolida itens
em que desenvolvemos ao longo dos anos, levando sempre em consideração a
aplicação, as condições de trabalho e principalmente o custo-benecio para nosso cliente.
Diante dos valores atribuidos a esta parceria, como o de responsabilidade
técnica, inovação e qualidade em seus processos, esperamos que juntos possamos
aprimorar nossos serviços e que conseqüentemente possam ter uma melhor
qualidade no desenvolvimento de suas atividades.
Atendendo as principais empresas do segmento de Mineração e fabricantes de equipamentos
deste setor, consolidamos ainda mais nossa marca, trazendo para nossos clientes produtos de
qualidades, aumentando a vida útil das peças, reduzindo custos, proporcionando menores prazos
de entregas, e disponibilizando nosso Know-How através de visitas técnicas, acompanhamentos em
paradas, e montagens das peças.
Agradecemos pela conança atribuida aos nossos serviços.
Retesp Indústria de Vedantes Ltda.
Para maiores informações ligue:
(18) 3654-2000
mineracao@retesp.com.br
www.retesp.com.br

Mineração
Algumas Soluções
Mangote componente em
Poliuretano de alta
Resistencia para linha de
sopro do Filtro Hiberbarico

Junta de vedação para
Tampa do Filtro vertical –
Des. PLX-2566

Junta de vedação dos
coletores de ﬁltrado Filtro
Hiperbarico

Junta de Vedação da porta de
visita do moinho –
145x1210mm – JV-44453

Mineração
Algumas Soluções
Junta de vedação p/tampa do
Filtro Distar
PLX-10133 – 39780

Anel especial para Filtro
Gaudfrin LDO-086 PLX-10497

Anel de vedação para célula
ﬁltrante (Filtro Hiperbárico)
A1872AR3071 - 46129 -

Junta de descarga da bomba
000624 – Tipo ¾” – RHH
38124

Mineração
Algumas Soluções
Anel de vedação seção
Reta – 990x850mm

Reparo de vedação/ﬂange do
moinho Bauxita (alimentação)
- 12967

Reparo de vedação/ﬂange do
moinho Bauxita (alimentação)
- 12968

Vedação da tampa carcaça coroa
Des. PLX-3003 – 28952

Mineração
Algumas Soluções
Mangote (Junta) Trocador de
Calor VT-805 200X8mm
34645

Gaxeta para fechamento do
Filtro Kelly 37693

Junta Inﬂavel ø Nominal 1260mm Posição Superior p/válvula Faca do Filtro Hiperbarico
Junta Inﬂavel ø Nominal 1460mm Posição Inferior para valvula do Filtro Hiperbarico

Mineração
Algumas Soluções
Anel de Vedação 850x986
seção Y para Filtro
Hiperbarico 40622

Roda Equalizadora
366x500 42900

Anel V`ring 540x570x25mm

+55(18) 3654.2000
+55(11)
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DESENVOLVENDO SOLUÇÕES INOVADORAS

