
Água é o principio de todas as coisas...

Rua Maria Elisa Azanha, 12 – Vila Sul Americana
 Carapicuiba - SP

F.: (11) 4202-9022 / 4202-3427 
Nextel: (11) 7827-6089 ID 122*493 | Cel:  (11) 98128-7313 (Tim)

aguabarueri@bol.com.br - www.aguabarueri.com.br



  Somos uma empresa com mais de 25 anos de experiência, 
que capta, armazena e transporta água potável proveniente 
de poços artesianos profundos, respeitando rigorosos 
controles de qualidade,  assegurando aos clientes toda a 
garantia. 
Contamos com uma frota própria com equipamentos 
modernos e revestidos internamente, material de alta 
qualidade que proporciona fácil limpeza,  garantindo que a 
água não apresente cheiro e gosto, 

•  Transporte de Água Potável com Caminhões Pipa
•  Fornecimento de Água Potável para Abastecimento
   de Caixas d’Água
•  Fornecimento de Água Potável para Obras
•  Fornecimento de Água Potável para Piscina
•  Lavagem de Ruas, Pátios e Galpões
•  Irrigação de Jardins, Gramados e Lavouras
•  Lavagem de Fachadas
•  Chuva Artificial

Nossos Serviços

A  preza pela qualidade da água ÁGUA BARUERI
potável que fornece para seus clientes.  Por isso 
possui todos os certificados de qualidade de água, 
garantindo assim que água que você recebe esteja 
sempre perfeita para todos os usos.

Laudos

Certificados

•  DAEE (Outorga)
•   VISA (Cadastro na  Vigilância Sanitária)
•  ART (Responsável  Técnico)
•  ART (Responsável Químico)
•  Laudos de Potabilidade mensalmente e semestral 
   com vários parâmetros analisados.
•  Certificado de Higienização e Desinfecção
   dos tanques da frota e reservatórios;

A possui uma frota de Caminhões Pipa equipados com:ÁGUA BARUERI 

•  Bomba de alta pressão para descarregamento rápido
•  Bomba de alta pressão para atingir lugares altos
•  Bico para irrigação e lavagem de rua
•  Bico para chuva artificial

Nossa Frota

(11) 4202-9022 |  4202-3427

(11) 98185-6107

(11) 7827-6089 id. 122*493

contato@aguabarueri.com.br

www.aguabarueri.com.br
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Caminhão Pipa  24 horas
com pontualidade na entrega.
Atendimento em toda São Paulo
e cidades vizinhas.


