






EM QUALQUER SEGMENTO, EXISTE ALGO QUE SE TORNA “A REFERÊNCIA”. QUANDO SE  
PENSA EM CAPOTA MARÍTIMA ESSE MODELO, SEM DÚVIDA, É O NOSSO REFERENCIAL.

NOVIDADE:
Debrum da própria Lona

ROLLER



Estrutura de Alumínio | Sistema de trava em alumínio injetado tipo Trek | Travamente lateral em baguete | Produto pré montado direto de fábrica
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ENTRE AS LINHAS DE CAPOTAS, ESSA É A QUE POSSUI TODO 
O DIFERENCIAL, DESDE O PROCESSO PRODUTIVO ATÉ O ACABAMENTO.

ROLLER



APLICAÇÃO
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NÃO SOMOS ARTISTAS, MAS O NOSSO PRODUTO É UMA VERDADEIRA OBRA DE 
ARTE.

NOVIDADE:
Debrum da própria Lona

SUPER



Estrutura de Alumínio | Sistema de trava em alumínio injetado tipo Trek | Travamente lateral em baguete | Produto pré montado direto de fábrica
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A LINHA DE CAPOTAS SUPER, TEM COMO DIFERENCIAL A TRASEIRA 
COM DESIGNER ROBUSTO, PROPORCIONADO POR UM AMPLO PERFIL DE 
ALUMINIO EM TODA SUA EXTREMIDADE.

SUPER



APLICAÇÃO
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UM VERDADEIRO PRESENTE. REÚNE A ROBUSTEZ DA CONSAGRADA 
NEW FORCE, COM A SUAVIDADE DA LINHA MAX ELITE.

NOVIDADE:
Debrum da própria Lona

SLIM 



Estrutura de Alumínio | Sistema de trava em alumínio injetado tipo Trek | Travamente lateral em baguete | Produto pré montado direto de fábrica
Puxador com design anatômico em P.V.C injetado | Perfis arredondados | Sargento de alumínio injetado | Debrum de Lona
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A LINHA SLIM FORCE TRAZ, EM SEU DNA, O SELO DE QUALIDADE 
FLASH COVER. AS LINHAS ARREDONDADAS FAZEM DESSE MODELO 
UMA VERDADEIRA OBRA DE ARTE.

SLIM 



APLICAÇÃO
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ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA SÃO SINÔNIMOS QUE DEFINEM 
ESTA LINHA DE CAPOTA.

NEW FORCE
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PRODUTO DE QUALIDADE INDISCUTIVELMENTE COMPROVADA.

NEW FORCE



APLICAÇÃO
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SEGUINDO O MESMO PADRÃO DE QUALIDADE DA NEW FORCE,
A LINHA NEW LIGHT É PRÁTICA E DE RÁPIDO MANUSEIO.

NEW LIGHT



Estrutura de Alumínio | Sistema de trava em nylon injetado tipo Trek | Travamente lateral em baguete | Produto pré montado direto de fábrica
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RESISTÊNCIA E PRATICIDADE HERDADAS DA LINHA NEW FORCE.

NEW LIGHT



APLICAÇÃO
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DESENVOLVIDA PARA ALIAR A PRATICIDADE AO CUSTO BENEFÍCIO. A FACILIDADE NA 
ABERTURA E FECHAMENTO É COMPROVADA, POIS A ABERTURA É FEITA PELO CANTO
DA CAPOTA PERMITINDO RAPIDEZ E PRATICIDADE.

BAGUETE LIGHT
Estrutura de Alumínio | Cantoneiras em nylon injetado com kinop | Travamente lateral em baguete 



APLICAÇÃO
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Novo
complexo
industrial
Com 15 anos de história, a Flash Cover preza pela 
busca incessante da satisfação dos clientes.
Localizada na cidade de Santa Fé do Sul, na Região 
Noroeste do Estado de São Paulo, a empresa 
conquistou o país e o mundo, destacando-se pelos 
seus produtos inovadores.
A Flash Cover tornou-se líder em vendas no segmento 
de capotas marítimas, alcançando a expressiva marca 
de 85% do total de vendas no mercado brasileiro.
Essa liderança se consolidou no Brasil e, da mesma 
forma, consolidou-se em toda a América Latina e já 
encontra-se presente em países como Argentina, 
Chile, Paraguai, Uruguai, Venezuela, México, Bolívia, 
Panamá, Costa Rica, Peru, Honduras e Nicarágua. 

E está expandindo-se por todo o mundo, a marca 
Flash Cover também pode ser encontrada na Oceania 
(Austrália e Nova Zelândia) e no Continente Africano, 
em países como na África do Sul e Ghana.
A empresa recentemente inaugurou um moderno 
complexo industrial. Foi construída para abrigar 
equipamentos de ponta, com a mais alta tecnologia.
Dispõe de um quadro de 450 colaboradores, 
além disso, possui um corpo técnico altamente 
especializado e preparado para idealizar, planejar e 
produzir as melhores peças que compõem as capotas.
Foi visando a melhoria nos processos produtivos 
e a qualidade dos produtos, que a Flash Cover 
investiu no novo complexo, tendo maior ganho de 

produtividade e logística.
Com todo o processo em funcionamento no novo 
complexo, ampliou a capacidade produtiva e também 
os prazos de entrega, permitindo agilidade na 
logística, proporcionando rapidez à demanda de vendas 
para nossos clientes.
Toda essa iniciativa tem um propósito: o aumento das 
vendas. Porém, obviamente, associado à satisfação 
total dos nossos clientes.
A Flash Cover é uma empresa que faz história no 
ramo de acessórios automotivos e, conquista dia a 
dia, cada vez mais os seus clientes, com a filosofia 
de que oferecer produtos de qualidade é muito mais 
importante que apenas vender um produto.



25



Visando a demanda do mercado interno e externo, 
qualidade nos produtos, rapidez na entrega e melhores 
condições de trabalho aos seus colaboradores, a Flash 
Cover investiu nos anos de 2013 e 2014, na construção 
da nova unidade da fábrica, passando de 4.500 m² para 
50.000 m², com área construída de 27.000 m².

As novas instalações proporcionam ganhos de 
produtividade e logística, operando e concentrando 
tudo em um único espaço. Com todos os investimentos 
aplicados, houve um avanço de cerca de 150% na 
capacidade produtiva, permitindo ainda o aumento 
significativo desse número.  

Com um galpão com 10.560 m², onde concentra-
se toda a instalação de corte de lona, costura, 
montagem e expedição. 
- Corte de Lona - 3 Máquinas CNC Italianas, proporcionando 
um processo que garante a perfeição do corte, de acordo 
com o modelo da capota.

Produção
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- Setor de Costura - 100 máquinas eletrônicas de 
primeira linha, garantindo maior produtividade e 
rastreabilidade durante o processo.
- Montagem - Ampla área de montagem com 
ferramentas pneumáticas. Todas as linhas de 
capotas saem com frente e traseira montada e com 

Essa conquista é a consolidação de um 
padrão de qualidade, alcançado em 15 
anos de atuação no mercado de fabricação 
de capotas marítimas. Além de significar 
a continuidade de desafios presentes 
no dia a dia da fábrica, é a expectativa 

de superar e assegurar a satisfação dos 
clientes, buscando sempre a melhoria 
contínua.
O Grupo Flash Cover prima por seguir um 
rigoroso padrão de qualidade, baseado 
na política da empresa, com processos e 

procedimentos de produção, atendimento 
e prazos de entrega diferenciados, 
capacitação dos colaboradores e a busca 
pelo aperfeiçoamento contínuo do sistema 
de gestão, consolidando a marca como 
sinônimo de qualidade ao longo desses anos.

100% de inspeção no gabarito.
- Montadora – Para a montagem das capotas, o diferencial 
é a forma de produção, pois são produzidas em células.
- Expedição - É feita a conferência final dos kits 
lona/estrutura, identificados e armazenados nos 
porta-palletes.]

Capacidade de armazenamento de 28.000 capotas.
Foi implantado, em 2014, uma metodologia de trabalho 
moderna em processo fabril, o que proporcionou 
a grata satisfação da conquista do certificado pela 
ISO 9001:2008 e, em busca da ISO/TS, que deve 
acontecer ainda em 2015.

Corte de Lona | Montagem | Costura | Estoque | Expedição | P.C.P

O Grupo Flash Cover
conquistou a
ISO/TS 16949



Metalúrgica Detalhes que fazem a diferença

Injetoras Plásticas
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Injetoras Plasticas | Extrusoras | Estamparia | Pintura

Para assegurar a satisfação de nossos 
clientes, a opção adotada foi a produção 
própria dos componentes que integram 
as capotas, na qual a fábrica produz 90% 
das peças, sendo utilizado maquinário de 
ponta e tecnologia nos processos de injeção 
termoplástica, como o nylon, poliacetal e pvc, 
além do processo de extrusão PEBD e P.V.C.
A produção própria permite ter livre acesso ao 
desenvolvimento do produto, além de garantir 
a qualidade e minimizar o custo do produto 
aliado ao custo da matéria prima. 

Na Metalúrgica, são fabricados os 
componentes em aço, com uma moderna linha 
de corte, dobra e pintura eletrostática, além 
de injetados e extrudados. 
A Flash Cover fez altos investimentos em 
maquinários modernos de tecnologia para a 
produção, entre esses maquinários, uma linha 
totalmente automatizada para o corte preciso 
das lonas; além do sistema para a pintura das 
peças epóxi, estação de tratamento, pintura 
automatizada, fundição de alumínio (injeção de 
alumínio sobre pressão) e estamparia.



Estoque Alumínio
Montagem Componentes | Estoque Perfis
Estoque Perfis em Processo

A Flash Cover dispõe de 35 modelos de perfis 
para atender a demanda das capotas marítimas. 
Volume este, devido à grande quantidade de 
picapes existentes no Brasil e no mundo.
Mais de 80 ferramentas de extrusão exclusivas 
mantêm um estoque médio de 180 toneladas 
de perfis extrudados, garantindo a produção e 

entrega rápida do produto, sendo o diferencial 
da empresa.
Devido ao sistema de corte automatizado e 
à grande quantidade de estoque de alumínio, 
temos ganho de produção, possibilitando 
assim, a fabricação por lotes e garantia de 
qualidade na montagem.



Conformação Perfis
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Corte | Dobra | Usinagem | Colagem de Borracha

No Setor de Alumínio, ocorre toda a montagem dos 
componentes dos perfis de alumínio; todo o sistema 
de corte, dobra, usinagem, aplicação de espumas 
(EVA / PVC / PE) e montagem do kit de alumínio. 
Nesse galpão são:

- 4 centrais de corte de alumínio ( Alumatec/Alemã);
- 1 centro de usinagem ( Alumatec/Alemã);
- 1 centro de usinagem Vecker, faz a furação dos 
perfis de capotas que não utilizam sargentos, 
garantindo 100% de precisão;
- 20 prensas de corte/dobra para perfis de alumínio;



Refeitório
Estacionamento
Salas de Treinamento
Enfermaria 
Escritórios Padrões 

Estrutura
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Cada detalhe, organização e 
capricho desse espaço foram 
pensados, minuciosamente, 
para nossos colaboradores, 
pois para ter melhores 
resultados e maior 
produtividade, as pessoas 
precisam de bem-estar e 
qualidade de vida.
Quando você adquire um 
produto Flash Cover, você não 
apenas adquire um produto 
de qualidade, mas sim uma 
história construída em cima 
de pessoas que dão o melhor 
de si, porque sentem prazer 
em fazer parte da maior 
fábrica de Capotas Marítimas 
da América Latina.



Cartonagem
Corte e Vinco | Colagem | Estoque Caixas

FABRICAÇÃO PRÓPRIA
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Ocupando um espaço de 50 mil metros2, sendo 27 mil metros2 de área construída,
a Flash Cover faz da busca incessante por qualidade e da satisfação

total dos clientes os seus maiores objetivos.



Clube Flash Cover
Campo de Futebol | Parque Infantil |Quadra de Vôlei | Salão de Festa | Boch | Academia 
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A Flash Cover se preocupa com o bem estar de 
seus colaboradores, dessa forma no novo Pólo 
Industrial foi criado o Clube Flash Cover que 
dispõe de Campo de Futebol, Parque Infantil, 
Quadra de Vôlei, Salão de Festa, Campo de 
Bocha e Academia.



Recepção Clientes



Sala do Cliente
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Para melhor atender nossos clientes, foi devidamente 
preparada a Sala do Cliente, idealizada para oferecer 
o máximo de conforto.
A sala é acolhedora e versátil, dispondo de mesa 
de jantar; sala de TV; internet, tomadas e entradas 
USB, possibilitando ao cliente manter-se conectado 

a todo tempo; e ainda, uma mini cozinha, onde pode 
ser preparado um drink, no final do dia, para relaxar e 
bater aquele papo descontraído.
Todo o designer e diferencial da sala foram projetados 
para ir além de um ambiente aconchegante, tornando-o 
assim, um ambiente que tem expressão e funcionalidade.

A decoração inclui mostruários de toda a linha de 
capotas e, inclusive, as peças que as compõem. 
O intuito é oferecer uma opção de excelência 
para o atendimento diferenciado e exclusivo, foi 
desenvolvida especialmente para atender os nossos 
Amigos/Clientes.




