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Você já deve ter ouvido falar que os negócios começam com 
um aperto de mão.

Parece muito simples. Porém, quando um relacionamento com 
cliente é estabelecido, o desafio é mantê-lo.

Nós da SHELTER BLINDAGENS ESPECIAIS prezamos por um 
atendimento ético e transparente.

Investimos constantemente em tecnologia e profissionais que 
possam oferecer o que há de melhor no mercado quando 
assunto é segurança.

AO
CLIENTE

Atenciosamente,

SEGURANÇA do

FUTURO
NO PRESENTE.



Uma empresa do grupo RIO BARRA IMPORT, que há mais 
de 20 anos se destaca pelo tratamento especial aos seus 
clientes e parceiros no mercado automotivo oferecendo o 
que há de melhor eficiência e qualidade extrema.

Estabelecendo um novo padrão de serviços, 
relacionamento e tecnologia inéditos ao público brasileiro 
a Shelter Blindagens Especiais nasceu com o objetivo de 
se tornar referência no mercado de blindagens.



nossos
diferenciais

shelter
blindagens especiais

- Blindagem com tecnologia
superior a convencional;

- Profissionais
altamente qualificados;

- Máxima segurança
de blindagem;

- Alta qualidade no
atendimento pós-venda;

- A única blindadora do Brasil que faz 
a recompra garantida de seu produto;

- Assistência técnica móvel e
in loco em toda área de abrangência;

-Melhores ferramentas e materiais do 
mercado;

- Aplicativo Mobile IOS e Android 
para acompanhamento dos serviços 

prestados.



E f i c i ê n c i a  e  C o n t r o l e
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APRESENTAÇÃO COMERCIAL

nossa

estrutura
Área fabril 2.000,00 m2
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Lounge para clientes

Contamos com uma sala confortável para a recepcionar clientes, com visibilidade para a área de produção
demonstrando total transparência do serviço de blindagem.
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APRESENTAÇÃO COMERCIAL

produção

Trabalhamos com o que há de mais avançado em tecnologia para setor de blindagem. Possuímos uma balança de pesagem 
de veículos, um local próprio para teste de aguá, além de um estoque personalizado para seu veículo e

almoxarifado moderno.
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nossos

Produtos
Tipos de Blindagem



01.
Tipo Blindagem

Vidros - Protechtor Evo 18 mm                                     
Vidros - AGP B33 18mm  
Opaco - Aramida Vulcanizada Emborrachada + Insertos 
de Aço Aliviado

Itens Inclusos

Até 100% Abertura dos V. Dianteiros
Molas Redimensionadas

Garantia

Vidros - 5 anos
Opaco - 5 anos

Pós-venda

Revisão preventiva
1a Revisão
Transporte Sider até 50 km
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02.
Tipo Blindagem

Vidros -  Protechtor Evo X 17mm
Vidros - AGP I-B33 17mm
Opaco - Aramida Vulcanizada Emborrachada
+ Insertos de Aço Aliviado + Polietileno

Itens Inclusos

Até 100% abertura dos vidros dianteiros
Molas Redimensionadas
Sirene Intercomunicador

Garantia

Vidros - 5 anos
Opaco - 5 anos

Pós-venda

5 Primeiras Revisões
Transporte Sider até 50 km

APRESENTAÇÃO COMERCIAL11.



nossos

serviços

12.APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Assistência
Técnica

Funilaria
e Pintura

Instalação
Acessórios

Documentação
Regularização



13.

Indústria pioneira no segmento
de vidros blindados

Empresa com foco em inovação 
e projetos de segurança 



Certificações
shelter

14.



Estrada do Engenho D’Água, nº1258
Anil - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22765-240

Av. das Américas, 4485, 108 A/B/C 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ
SHOPPING CAR

Fábrica

Showroom

+55 (21) 3586-8980
+55 (21) 3586-8976

+55 (21) 3798-1165
+55 (21) 3798-1164

/shelter.blindagens

/riobarraimport

/shelter.blindagens

/riobarraimport

www.shelterblindagens.com.br

www.riobarraimport.com.br

LocalizaçãoLocalização




