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A AR OESTE, empresa presente no mercado brasileiro 
desde sua fundação em 2004, atende ao mercado de 
refrigeração, ar condicionado, ventilação mecânica e 
renovação de ar, destinados as empresas nos 
segmentos comercial, industrial, farmacêutico e 
hospitalar, com qualidade, pronto atendimento e 
melhor relação custo-benefício.

A AR OESTE é capacitada e dotada de agilidade, 
infraestrutura e quadro profissional, capazes de 
atender com eficiência a demanda de seus clientes e 
projetos que vão desde obras de mini-split até 
grandes centrais de água gelada ou sistemas 
especiais que requerem tecnologias apuradas, alian-
do conforto, segurança e resultados. 

Tecnologia de ponta, experiência e credibilidade 
são os grandes diferenciais da AR OESTE, que além 
de ser uma empresa de instalação e manutenção 
de sistemas térmicos e refrigeração , é uma empre-
sa de engenharia que tem como proposta agregar 
valor aos seus clientes através de estudos e 
soluções que aumentam a confiabilidade dos 
sistemas e reduzem custos iniciais e operacionais.

A gestão e controle dos nossos processos garante 
aos nossos parceiros um trabalho de alta qualidade 
e eficiência, em todas as etapas de nossas 
atividades, visando o atendimento pleno de todos 
os requisitos explícitos ou implícitos de nossos 
clientes, fornecedores e colaboradores.  A  AR 
OESTE  está sempre atenta e preocupada em 
aprimorar e atualizar seus processos, produtos e 
serviços, de forma a sempre oferecer as melhores e 
mais modernas soluções de engenharia, visando 
atender as particularidades de cada consumidor.

Esta política, aliada ao reconhecimento de nossos 
esforços, levou-nos a orgulhosamente ocupar 
posição de destaque em nossa área de atuação, 
com prestação de serviços de manutenção, obras, 
projetos e consultorias técnicas, observando a 
preservação e respeito ao meio ambiente e aos que 
nos procuram, com objetivo de garantir um funcio-
namento dentro dos parâmetros das normas 
técnicas de todos os equipamentos aplicados no 
projeto, preservando a manutenção de suas 
propriedades físicas e mecânicas ao longo de sua 
vida-útil, priorizando o investimento na preservação 
de seu patrimonio. 

“Tecnologia de ponta,
experiência e credibilidade
são os grandes diferenciais

da Ar Oeste”
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Instalação e Manutenção
de Ar Condicionado

Consultoria, Assessoria e 
Supervisão Técnica

Elaboração de Estudos e 
Projetos Técnicos

Nossos Serviços
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Flamboyant Shopping Center - Goiânia/GO

Sistema de ar condicionado de água gelada  da 
adequação/expansão de 2015. Capacidade de 650 TR.
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Shopping Mega Moda - Goiânia/GO

Sistema de ar condicionado VRF e convencional, capacidade 320 TR. 
Sistema de pressurização de escadas, capacidade 72.000 m³/h.
Sistema evaporativo com capacidadede 600.000 m³/h.
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Academia Flex - Goiânia/GO

Sistema de climatização do tipo VRF 
com capacidade de 198,55 TR.
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UFG - Centro de Eventos

Sistemas central de ar condicionado,
expansão direta, com capacidade de 367,50 TR.4



IFB - Instituto Federal de Brasília
Sistemas de ar condicionado, tipo VRF, 
com controle e capacidade total de 800 TR.

Empório Piquiras - Flamboyant Shopping Center
Sistema de ar condicionado, expansão indireta,
ventilação e exaustão com tratamento de ar.
Capacidade do ar condicionado 100 TR.
Exaustão/Ventilação de 40.000 m³/h de ar.

Centro de Diagnóstico por Imagem - CDI 2
Sistema de ar condicionado com condensação a ar, capacidade 120 TR. 
Ambientes de conforto, ressonância magnética e tomografia.
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Soft Inn (Hotel) - Goiânia/GO
Sistema de ar condicionado, tipo inverter, 
pressurização de escadas e exaustão de ar. 
Capacidade 296 TR.
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Novo Mundo - Passeio das Águas Shopping
Sistema de ar condicionado tipo VRF 
com capacidade de 50TR.

L'Entrecôte de Paris - Flamboyant Shopping Center
Sistema de ar condicionado, expansão indireta, ventilação e exaustão com
tratamento de ar. Capacidade do ar condicionado 25 TR.
Exaustão/Ventilação de 25.000 m³/h de ar.

Altas Logística - Goiânia
Sistema de ar condicionado, tipo Splitão, Inverter,
com capacidade de 120 TR.
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SICOOB (ENGECRED) - Sede - Goiânia/GO
Sistemas de ar condicionado central tipo
expansão direta, com capacidade de 70 TR.

O Monte da Santidade do Senhor
Sistema de ar condicionado, tipo expansão direta,
capacidade 100 TR.

Pernambucanas - Anápolis/GO
Sistemas de ar condicionado água gelada
com condensação à ar, com capacidade de 80 TR.
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Manutenção
Clientes aos quais providenciamos o nosso serviço de manutenção.



AR OESTE SISTEMAS TÉRMICOS LTDA
Rua 8, Quadra 10, Lote 10, Número 360
Jardim Santo Antônio
Goiânia, Goiás, 74853-210

WWW.AROESTE.COM.BR

Telefone : (62) 3273-7333
E-mail : ar_oeste@hotmail.com

Agende uma visita
Para a AR OESTE é um prazer atendê-lo. Agende uma visita técnica e receba um orçamento sem compromisso.
Deixe-nos mostrar a você o que sabemos e gostamos de fazer: o melhor em ar-condicionado!
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