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EMPRESA 

31 ANOS DE PIONEIRISMO 

Armor® Blindados é a pioneira do mercado brasileiro capaz de oferecer soluções 
exclusivas de blindagem sob medida para as necessidades de cada cliente, seja na 
blindagem de automóveis, na fabricação de vidros ou de painéis de segurança blindados. 
Somos referência em segurança e qualidade no setor por isso, utilizamos somente 
insumos de primeira linha e alta qualidade, aliada a profissionais altamente 
qualificados, Possibilitando, um excelente padrão de acabamento, com o mais alto grau 
de resistência à projéteis de arma de fogo, de forma que o veículo permaneça como se 
fosse original, atendendo todas as expectativas de nossos clientes. A tecnologia 
empregada é resultado de um amplo trabalho de pesquisa realizado na fábrica com uma 
área de 36.000 m², localizada na Grande São Paulo. 
  
Nosso grande reconhecimento por parte do mercado como empresa referência em 
qualidade e desenvolvimento do setor, é simples: “A Armor® é uma indústria de 
blindagem e não apenas uma montadora de kits pré-fabricados”.  

Todo material utilizado na blindagem: os vidros, compostos balísticos são produzidos 
pela própria Armor®, sempre utilizando matéria-prima especialmente desenvolvida, 
testada e aprovada, em laboratório e estande de tiro próprio, certificado e aprovados 
pelo exército brasileiro e Laboratórios Nacionais e Internacionais, com certificações de 
fabricação (RETEX), (TR) 

Temos por missão a proteção de vidas, com a competência de quem iniciou a blindagem 
de segurança automotiva há 30 anos no Brasil, sendo por dez anos única no país e com 
aprimoramento técnico alcançado como nenhuma outra. 
  
Armor®. Sinônimo de Confiança e Proteção! 

FOTO EMPRESA



Processo de Blindagem

A blindagem se divide em duas partes, sendo transparente (vidros) e 
opaca (painéis balísticos).  
Todo material utilizado na blindagem: os vidros, compostos balísticos 
são produzidos pela própria Armor®. 

Opaca (COMPOSTO BALÍSTICO)

Implantação dos Compostos balísticos - Aramida e Aço Inox 
  
Primeira parte da implantação, nossos profissionais receberão as 
placas de mantas de aramida. Nosso material opaco consiste em um 
composto formado por fibras leves e de alta resistência (Tecido de 
Aramida processados pela Armor), ultra-resistente, e com 
propriedades balísticas inquestionáveis. As placas de aramida e aço 
serão instaladas em toda área interna do habitáculo, com a maior 
leveza.

Finalização
  
O próximo passo é a montagem da tapeçaria, e na sequencia,  são 
realizados testes de infiltração, ruídos e checagem eletro-
eletrônica. E por fim, é dado então o acabamento e limpeza para a 
entrega ao cliente.

Opaca (Vidros)
Implantação dos Compostos balísticos - Aramida e Aço Inox 
  
Após a blindagem da “parte opaca” então o carro receberá os 
vidros blindados. Os vidros originais são retirados do veículo, sem 
reaproveitamento onde são colocados os vidros blindados já 
prontos, devido ao processo simultâneo iniciado desde a recepção 
do veículo. Compatível ao nível de blindagem escolhido.



Diferencias 

Empresa certificada Pontualidade e excelência  
no atendimento

Pioneirismo Menor peso agregado Sinônimo de Confiança e Proteção

Assistência Especializada – C.A.A.T Stand balístico próprio Documentação

Oferecemos o serviço de 
documentação junto ao exército 
brasileiro. Nossa equipe de 
especialistas auxiliara você em todos 
os tramites legais, sanando suas 
duvidas e orientando em cada etapa 
do processo.

CONSULTORIA EM BLINDAGENS, 
ALÉM DA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
FROTAS. 
Consultoria em Blindagens, além da 
Administração e Manutenção de Frotas



Vidro com
 tiro



Serviços de qualidade

CENTRO ARMOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
C.A.A.T 

  A Armor está sempre pronta para lhe atender com profissionais 
altamente capacitados, a C.A.A.T garante um atendimento 
eficiente e diferenciado. O atendimento estende-se a veículos de 
todas as outras blindadoras. 
No período de garantia ou fora dele o cliente poderá contar com 
C.A.A.T. - Central Armor® de Assistência Técnica. Nele o 
proprietário de um veículo blindado terá a oportunidade de obter 
todos os serviços da empresa em um único lugar..

Estética automotiva
- Alinhamento e Ajuste das portes 
- Aumento de potencia, ajuste e conserto 

das maquinas de vidros 
- Eliminação de ruídos internos ou 

infiltrações 
- Redimensionamento das suspensões 
- Serviços elétricos e eletrônicos  
- Substituição de vidros delaminados 
- Troca de molas e amortecedores 
- Vistoria e laudo de blindagem

- Polimento 
- Cristalização 
- Higienização 
- Funelaria e Pintura especializada 
- Tapeçaria 



CAAT – RIO DE JANEIRO - Central Armor de Assistência Técnica 
Recreio dos Bandeirantes 
Rio de Janeiro – RJ 
Tel.:(21) 2497-8200/2499-0356 
CNPJ: 63.987.093/0003-71 INSC: 86.358.700

FÁBRICA 
Estrada Amedeo Massari, 110 
Jd. Primavera-Itaquaquecetuba – SP CEP 08579 340 
Tel.: (11) 4646-3000 
CNPJ: 63.987.093/0001-00  INSC: 379.033.613.117

CAAT – PARÁ - Central Armor de Assistência Técnica 
Av. Senador lemos,106c - Umarizal 
Belém do Pará - PA 
Tel:(91) 3223-6444

ARMOR BLINDADOS INTERNACIONAL

MEXICO 
Edgar Allan Poe 30-102 Esquina Emilio Castelar –  
Col. Polanco - CP 11550 - Mexico DF

VENEZUELA  
Avda. Alejandro Hernandez, Parcelamiento  
No. 16 Municiopio Sucre - Venezuela



www.armor.com.br

Telefone SP com 
Whattsapp

Telefone RJ com 
Whattsapp


