


Quem somos
A PILASTRI CONSTRUTORA É UMA 
EMPRESA QUE ATUA NO RAMO DE 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.

Incorporamos e construímos obras 
próprias, além de obras de terceiros.

Conhecimento administrativo,
eficiência e seriedade são os nortes

da Pilastri Construtora.



Somos uma empresa com grande 
capacitação e know how em manutenção 

comercial, shopping centers, 
condomínios e indústrias. 

Possuímos um histórico de toda a 
manutenção, projetos e memoriais 

descritivos de nossos clientes visando 
rapidez no atendimento e solução

dos seus problemas. 

Expertise



A PILASTRI Construtora além de ser 
sua parceira em sua construção, 
também cuida da manutenção de seu 
negócio.

Estamos lado a lado com empresários, 
executivos, síndicos e gerentes, 
ajudando-os a manter a estrutura 
física de sua responsabilidade em 
perfeitas condições para encantar e 
surpreender seus clientes internos e 
externos. 

Parceria



Garantimos o atendimento durante todo o 
ano com toda assistência ténica que sua 
empresa precisa, para evitar o máximo 
possível de surpresas indesejadas.

Oferecemos ainda um conjunto de 
assistência periódica e de manutenção 
preventiva

Nossos
Serviços

 Elétrica             Hidráulica          Marcenaria          Alvenaria

Pintura       Impermeabilização    Gesso        Ar-Condicionado



Garanta cobertura o ano todo. 
Estamos presentes em qualquer 
urgência para que sua empresa 
possa atender seus clientes e 
parceiros da melhor forma possível.

P A C O T E
MENSAL

P A C O T E
SOB MEDIDA

Para trabalhos pontuais de 
acordo com sua necessitade.
Escolha por serviços únicos 
como elétrica, hidráulica, ar 
condicionado e alvenaria.

Contamos com um Coordenador 

de Manutenção especializado 

para  atendê-lo em todos os ramos 

técnicos, para que você tenha 

excelência no atendimento

e no serviço prestado.

Planos
Escolha o pacote que melhor se adequa à sua empresa



Fale com a Pilastri

Av. Luiz Eduardo Toledo Prado 900  //  Torre 2 - Sl 412, Vila do Golf
CEP 14027-250 - Ribeirão Preto / SP

 16 3236 9263
16 9 8858 3432
ismael@pilastriconstrutora.com.br

16 9 8181 7575
lucas@pilastriconstrutora.com.br

ISMAEL MARTINS

LUCAS DE GUIDE


