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POR VOCÊ
FAZEMOS O
MELHOR SEMPRE.

Produzimos todos os tipos de 
elastômeros com mais de 1.000
formulações próprias e desenvolvemos
novas receitas conforme a necessidade
do cliente.



Análise de solução local
        

Serviço de engenharia
         
Peças torneadas, fresadas e moldadas
Produtos fabricados usando a tecnologia de corte a fio
Soluções projetadas de acordo com a necessidade do cliente
        Ampla variedade de materiais: 
Metálicos - Bronze, latão, aço inoxidável, cobre, alumínio, aço 
carbono e outros.
Termoplásticos - PEEK, nylon, tecnil, poliacetal, UHMW, ekonol, 
teflon puro, teflon com carga de molibdenio, bronze, fibra de vidro, 
grafite outros.
        

A Retesp utiliza as mais modernas tecnologias de
usinagem e matérias-primas para a fabricação das
suas linhas de produtos, sendo, um de seus diferenciais
em relação ao mercado brasileiro, para atender uma 
demanda exigente e de alta responsabilidade, assim, 
garantindo agilidade e qualidade em seu processo fabril.

ALTA TECNOLOGIA

Estamos sempre pensando em nossos clientes,
principalmente na otimização de suas operações,
ofertando soluções para ganho de produtividade. 
Disponibilizamos consultores
especícos da  área, engenheiros, técnicos 
em campo, e P&D para novas soluções.

Com  a consultoria de almoxarifado, sistema freq e 
capacidade produtiva, o nosso parceiro poderá realizar 
melhorias e manter a segurança das operações , como 
também o  funcionamento de equipamentos.  Ressaltamos 
que  teremos nosso estoque estratégico e inteligente para 
atender a demanda  da parada geral.

CERTIFICAÇÕESNOSSO ATENDIMENTO
+ de 200 Funcionários
+ 13 000 m² de Área Fabril
1 Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
1 Laboratório Químico
2 Unidades de Comercialização, sendo
a matriz em Penápolis/SP e lial em São Paulo/SP

PRODUÇÃO 
Sua estrutura de produção, conta com equipamentos que 

abrangem  desde pequenos até grandes dimensionais, através
de um processo controlado e parametrizado, conferindo 

repetibilidade e melhor desempenho.

CAPACIDADE PRODUTIVA
Três (3) turnos disponíveis de oito (8) horas.

Hoje em trabalho dois (2) turnos de oito (8) horas.

Disponível um (1) turno.

Pensando na maior produtividade e dando maior conabilidade nos
processos, a Retesp, com sua engenharia, estará presente com 
soluções  de vedação usinadas, estas que são essenciais as condições
operacionais adversas de diferentes segmentos.

Além de ser uma das maiores empresas de fabricação de artefatos 
de borracha, a Retesp, é especialista em serviços de soluções usinadas.

USINADOS 

CONSULTORIA



REVESTIMENTOSREVESTIMENTOS
Rodas para Transporte, Movimentação e Armazenagem de Materiais.

Nova linha de Rodas em Poliuretano!

Buscando a satisfação de nossos clientes, A RETESP 
desenvolveu em sua unidade de poliuretano uma 
formulação especial em PU/D para aplicação em 
rodas de transportes

Neste desenvolvimento, a qualidade e a durabilidade das 
rodas aumentaram em grande escala. Dentre as aplicações 
mais específicas, como: paleteiras e empilhadeiras elétricas 
ou manuais, carrinhos hidráulicos e todos os tipos de 
veículos para transporte, movimentação e armazenagem de 
cargas ou materiais.

Colocamos à sua disposição nossos departamentos 
comerciais e técnicos para esclarecimentos ou novos 
desenvolvimentos que surgirem.
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O nosso fluxo produtivo as etapas são vencidas respeitando o procedimento estabelecido pelo Sistema de 

Qualidade ISO 9001 implantado na empresa desde janeiro de 2000.

Temos ainda um controle das ordens de serviço com códigos de barras, que nos permite um perfeito 

acompanhamento das mesmas ao longo do processo produtivo e mesmo após a etapa de fabricação os 

registros são mantidos em nosso sistema permitindo um eficiente mecanismo de rastreamento.
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A Retesp  tem como vitalidade 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.

É especialista no que faz, e há 32 anos tem orgulho em se comprometer a atender o Segmento de Açúcar e Álcool em suas divisões,

Industrial e Agrícola. Inovando e desenvolvendo componentes em borracha, termoplástico, poliuretano e metálico.

Eficiência e Excelência quando o assunto é Vedar, Proteger, Amortecer e Isolar e isso não é diferente para a Vedação do Amostrador 

de Fluído.        
Sendo mais  um caso de sucesso homologado em território 

Nacional, a Retesp ano a ano vem se destacando pela versatilidade 

em inovar, trabalhando com as junções da engenharia Mecânica e Química 

Nossas Inovações estão em diversos componentes 

para equipamentos e máquinas.

Retesp. A melhor marca como combustível para sua produtividade.
Kit para amostrador de fluído

ALGUNS DE NOSSOS PRODUTOS
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A Retesp indústria brasileira que desde 1985, projeta, desenvolve e produz componentes em borracha, poliuretano, 

termoplásticos e metálicos para atender as diversas demandas do cliente.

Está qualificada para atender  os clientes nacionais e internacionais, desde o ano de 2000 com a Certificação ISO 9001 

versão 2008, com o foco na completa satisfação dos clientes.

sucroalcooleiro@retesp.com.br

www. .com.brretesp

18 3654-2000

11 2971-6500

Retesp. A melhor marca como combustível para sua produtividade.

Sede para Válvula

Conheça nossa linha
acessando o site

com.brretesp.
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Kit vedação para mancais inferiores e 
superiores

Kits de Vedação para Cabeçotes Hidráulicos

- Melhor desempenho na extração do caldo

- Maior vida útil do conjunto

Vedações para envelopes de volandeiras

Retentores para Redutores Planetários

Ao longo de 30 anos, desenvolvemos vários componentes de vedações para as principais moendas

como SiMISA, DEDINI, ZF entre outras.

Alguns itens que temos desenvolvidos para área de extração
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ALGUNS CLIENTES


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

