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Você já deve ter escutado alguém dizendo que negócios 
começam apenas depois de um aperto de mão.

Dessa maneira, parece que é tudo muito simples. Porém, 
quando se estabelece um relacionamento com o cliente, o 
maior desafio é mantê-lo.

Nós da Q7 Blindagens prezamos por um atendimento ético e 
sempre com total transparência.

Nossos serviços visam atingir o máximo de sua expectativas, 
garantindo assim a sua total satisfação.

AO

CLIENTE

seguranca em 

primeiro lugar 
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O importante para nós é a satisfação de nossos clientes, 
sendo assim, os acabamentos são feitos seguindo os 
manuais de cada fabricante.

Contamos com profissionais com mais de 15 anos de 
experiência no ramo e oferecemos serviços a altura da 
sua total satisfação em todos os detalhes.
Somos uma empresa certificada pelo Exército Brasileiro,  
Polícia Civil e, temos alvará de funcionamento e 
bombeiros, além disso, buscamos e entregamos o seu 
veículo com total sigilo e segurança.

Nossa infraestrutura ampla e sofisticada foi planejada 
para recebermos nossos clientes com excelente 
estrutura. Dispomos de área de montagem, áreas 
específicas para o estoque, assistência técnica, 
estacionamento e uma confortável sala de espera.

Q7 blindagens



VISÃO
Agregar valor aos nossos produtos e serviços, através da sistemática gestão da qualidade, que transmita segurança, bem 

estar e uma experiência única aos nossos clientes.

MISSÃO
Entregar qualidade, segurança e conforto nos serviços de instalação de blindagens e na prestação

dos serviços automotivos.

visao e missao Q7 blindagens
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Desenvolver um relacionamento baseado em 
transparência, honestidade e confiança com os 
nossos clientes, fornecedores e parceiros.

VALORES

Q7 BLINDAGENS
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Nossa equipe, além de 
altamente capacitada, dispõe 
de veículo específico para 
atendimento comercial e ipad 
portando nosso sistema de 
gerenciamento de blindagem.

comercial

eXECUTIVO DE VENDAS
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Cada modelo de veículo tem seu projeto 
desenvolvido por nossa Engenharia.

Exclusividade

rastreabilidade

Todas as peças utilizadas na blindagem 
são devidamente identificadas.

sistema Q7

de engenharia

experiencia

A produção em escala garante alta 
produtividade e economia.

APRESENTAcaO COMERCIAL



profissionais especializados
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Nossos profissionais são altamente qualificados e executam todo o processo de blindagem 
com a máxima eficiência.
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Processo

de blindagem

Utilizamos somente materiais de alta qualidade e de fornecedores 
também aprovados pelo Exército, com certificações de 
fabricação e dos melhores laboratórios balísticos do mundo. 
Nossa blindagem utiliza 90% de manta e apenas 10% de aço, 
mantendo dessa forma o máximo desempenho do veículo.

Confira as etapas em que são feitas nossas blindagens:
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Vidros:
CRYSTAL GARD HIGH PERFORMANCE 19mm
5 anos garantia
3 meses garantia de trinca

Opaco:
Manta de aramida PROTECTA ou YELLOWGARD 9 CAMADAS
5 anos de garantia

Aço:
INOX AISI 304L
5 anos de garantia

APRESENTAcaO COMERCIAL

produto

select
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Vidros:
AGP B33 17mm
5 anos garantia
3 meses garantia de trinca

Opaco:
Manta de aramida PROTECTA ou YELLOWGARD 9 CAMADAS
5 anos de garantia

Aço:
INOX AISI 304L
5 anos de garantia

APRESENTAcaO COMERCIAL

produto

platinum
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Vidros:
AGP B33 17mm
5 anos garantia
3 meses garantia de trinca

Opaco:
BCA BALISTIC PROTECTION 7 CAMADAS
5 anos de garantia

Aço:
INOX AISI 304L
5 anos de garantia

APRESENTAcaO COMERCIAL

produto

black



Disponibilizamos um aplicativo para celular, exclusivo para o 
atendimento dos nossos serviços prestados.

Por meio de um sistema de gestão inovador, que integra todas 
as áreas envolvidas no processo de blindagem, oferecemos 
gerenciamento completo dos dados em todas as fases produtivas, 
tais como: checklist de entrada/saída, desmontagem, aramida, 
aço, steel, maçaneta, vidro, remontagem, qualidade.

Pelo aplicativo você poderá acompanhar em tempo real todas 
as etapas da produção de sua blindagem, enviar ou visualizar 
documentos e agendar serviços.

acompanhamento mobile

em tempo real
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política

de qualidade
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Manter o sistema de gestão da 
qualidade dos processos internos 
e a otimização dos nossos 
produtos e serviços.

Envolver e engajar os 
colaboradores com a cultura 
organizacional da empresa a fim 
de atender cada vez melhor a 
expectativa de cada cliente.



Asseguramos pelo período de 05 (cinco) anos a garantia de blindagem do veículo, conforme termos fixados em nosso 
Manual de Garantia, fornecido ao cliente no momento da entrega do veículo blindado.

Reservamos o direito de modificar as especificações nos processos de blindagem ou introduzir melhoramentos no veículo, 
caso necessário, mantendo a originalidade do mesmo.

garantia q7 blindagens
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Quando você pensa na opção por uma blindadora, uma 
preocupação é o suporte que ela será capaz de oferecer, caso 
você necessite de serviços de manutenção e reparos para o 
seu veículo blindado.

O serviço de manutenção tem a qualidade que espero?
O prazo de execucão é adequado?
Tem serviço de leva e traz?

Conheça a Linha de Serviços da Q7 Blindagens:

- Troca de vidros delaminados;
- Revisão geral de blindagem;
- Reforço e troca de suportes e máquinas de vidros;
- Ajustes de portas;
- Reparos de acabamentos internos e externos;
- Reblindagem de veículos sinistrados;
- Tapeçaria;
- Colocação de bancos em couro;
- Instalação de acessórios diversos;
- Aplicação de insul-film;
- Eliminação de ruídos;

na Q7 o pós-venda

nao é só retórica
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- Eliminação de infiltração de água;
- Redimensionamento das suspensões dianteiras e traseiras;
- Troca de molas e amortecedores especiais para blindados;
- Instalação de cintas de aço e sistema run flat para rodas;
- Conserto de rodas;
- Serviços de elétrica;
- Reprogramação de sistemas eletrônicos;
- Instalação e reparo de sirenes e intercomunicadores;
- Reparos em pintura e funilaria para blindados;
- Revisão e higienização de ar condicionado;
- Polimento e cristalização de pintura;
- Higienização interna;
- Martelinho de Ouro;
- Atendimento à seguradoras;
- Credenciada: Porto Seguro Auto.

Além de serviços extras, como:

- Serviços de despachante “DETRAN, EXÉRCITO e POLICÍA CIVIL”;
- Contrato de Assistência Técnica para empresas;
- Inspeção e laudos para veículos blindados;
- Serviço leva e traz em veículo plataforma com seguro.

na Q7 o pós-venda

nao é só retórica



Oferecemos atendimento 
no local com técnicos 
totalmente capacitados  
para dar mais agilidade e 
comodidade aos nossos 
clientes. 

Assistencia

técnica
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Retiramos e entregamos 
seu veículo utilizando uma 
plataforma com seguro.

plataforma

com seguro
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certificacoes q7 blindagens

Certificado AbrablinCertificado Polícia CivilCertificado Exército
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materiais

de qualidade
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Utilizamos apenas materiais
de alta qualidade no 
mercado balístico.



experiencia com

grandes marcas
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FÁBRICA
Estrada do Embu, 1853
Cotia - SP
CEP: 06713-100

SHOWROOM
Av. Europa, 877
São Paulo - SP
CEP: 01449-001

TELEFONE
Central - 11 3705.1495

localizacao


