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Como evitar transtornos
com a falta de
água no verão?

Como escolher
a caixa d’água ideal?

Se existe algo desagradável no verão é 
a carência dos serviços de tratamento e 
abastecimento de água, principalmente nas 
cidades do litoral. Para amenizar esse problema 
e garantir água para questões essenciais como 
a higiene e a alimentação, a dica da Krona é 
a troca da caixa d’água por uma que possua 
reserva suficiente para, no mínimo, dois dias. 

Primeiro precisamos calcular o consumo 
de água total de sua casa. Para isso, 
basta multiplicar o consumo diário de 
água de uma pessoa, pelo número de 

moradores e pelo número de 
dias que deverá durar a reserva 
de água. Uma pessoa sozinha 
consome, em média, 150 litros 

de água por dia. Confira o cálculo:

A Krona oferece uma linha completa de tubos e conexões para instalações de esgoto, água fria e água 
quente, ampla linha de acessórios para a construção civil, assim como extenso portfólio de linha elétrica.

Adaptador para caixa 
d’água soldável

Registro de esfera 
soldável compacto

Torneira boia para 
caixa d’água

Tubo de PVC soldável
Curva 90º soldável

E SE A CONEXÃO ANTIGA NÃO FOR SOLDÁVEL?
Dica: utilize conexões de transição como a luva LR para 
fazer a conversão entre linha roscável e linha soldável.

FEITO O CÁLCuLO, ChEGOu A hORA DE 
pARTIR pARA A pRÁTICA!

Confirme se as entradas e saídas das tubulações 
possuem a mesma conexão com a caixa d’água antiga. 
Geralmente o posicionamento costuma ser o mesmo, 
mas se as alturas das caixas forem diferentes e as 
conexões dos tubos fora da caixa não possuírem a 
mesma altura do encaixe na caixa d’água, o circuito da 
instalação deverá ser alterado. Verifique também se a 
conexão antiga é soldável. Neste caso, será necessário 
cortar um segmento de tubo junto com um novo 
segmento que possua o mesmo diâmetro e aplicar 
luvas soldáveis para ajustar altura.

Procure no 
material de 
construção 

mais Próximo 
de você!

Este será o tamanho que a 
sua caixa d’água deverá ter.

3 pessoas
150 litros

450 litros
 2 diasx

x

450 Litros 900 Litros
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cAPA

A Krona parabeniza a
fornecedora Chemson!

Em 2017, a regra é

ação e otimismo

Conheça algumas das estratégias para 2017

Diz o ditado que a “fé move montanhas”. Aqui 
na Krona, o que nos move é o otimismo. Assim, 
pensando positivamente, entramos em 2017 com 
um único objetivo: crescer ainda mais. Sabemos 
que a economia brasileira ainda exige cautela, 
mas, também sabemos que o pessimismo não 
tem vez com quem tem coragem de ir além e 
demonstramos isso em 2016. Aliás, coragem 
é sinônimo da Krona nestes 22 anos e está 
no DNA dos nossos diretores-fundadores. Em 
2017, partimos rumo à concretização de nosso 
planejamento estratégico tendo em vista estarmos 

ainda mais presentes junto aos nossos clientes e 
consumidores finais. 

Para atingir o objetivo, fizemos o dever de casa nos 
anos anteriores e estamos com uma lista de metas 
a nos desafiar para 2017. Já começamos a trabalhar 
para superá-las. Em 2015, por exemplo, a Krona 
cresceu mais de 15%, em contrapartida ao mercado 
da Construção Civil, que caiu 12% de acordo com a 
Associação Nacional dos Comerciantes de Material 
de Construção (Anamaco) e Associação Brasileira 
da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). 

A Chemson impressionou o juri ao apresentar, na feira K 2016, em Dusseldorf, na 
Alemanha, o 3D Vinyl ™, primeiro filamento de PVC do mundo para impressão 
em 3D, conquistando Ouro na categoria “Inovação” da INOVYN Award 2016.

O 3D Vinyl ™ é uma resposta para um mercado cada vez mais impactado pela 
crescente produção em 3D, que oferece ajustes de forma rápida e com baixo 
custo, assim como produção em pequena escala.
Na ocasião a Krona foi presenteada com a sua logo impressa em 3D Vinyl ™.

Aumentar a abrangência da campanha Quem 
Questiona Usa Krona, com maior atuação nos 
veículos de comunicação de massa.

Ampliação dos investimentos para apoio 
aos PDVs e relacionamento com os 
clientes. 

Manutenção dos apoios às equipes do Joinville 
Esporte Clube de futebol de campo e de futsal, e à 
equipe de natação paralímpica Nadoville.

Fortalecimento das ações de marketing 
voltadas aos nossos canais de 
comunicação digital.

Abril

Em 2016, preparamos o caminho para crescer em 2017. Usamos a 
crise a nosso favor, transformamos os desafios em oportunidades. 
Para apresentarmos a Krona de forma mais efetiva ao consumidor, 
enfatizando a relação custo x benefício de nossos produtos, 
criamos a campanha “Quem Questiona Usa Krona”, que fortalece 
a marca Krona e sua característica mais envolvente: produtos 
de qualidade a preços justos. Ainda, investimos R$ 45 milhões 
na Unidade do Nordeste, o que duplicou nossa capacidade 
produtiva. Por fim, ampliamos o portfólio, que de 700 passou a ter 
aproximadamente 1000 itens, após a chegada dos produtos da 
linha PPR para água quente.

Rodrigo Inacio, Superintendente de 
Vendas e Marketing

Iniciativas como estas, 
somadas com uma 

melhora, mesmo que pequena, 
no cenário econômico, devem 
fazer deste um ano melhor, com certeza. 
Estamos otimistas, especialmente porque 
temos um foco muito grande na execução 
de nosso planejamento”.
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Expediente: Conexão - Revista da Krona Tubos e Conexões - é um trabalho de responsabilidade da área de Recursos Humanos e Marketing da Krona. 
Envie para a coordenação do jornal sugestões e artigos. Tiragem: 1100 exemplares / Periodicidade: mensal / Editoração gráfica: Compreendo 
Comunicação /Jornalista responsável: Carolina Veiga / E-mail: comunicacaointerna@krona.com.br / Tel.: 47 3431-7939re
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Nossas expectativas se confirmaram e a ansiedade 
só aumentou! 

O elenco 
JEC/Krona 
renovado 
para 2017:

Competições em 2017

O JEC/Krona demonstrou garra e deu 
trabalho ao Floripa no duelo pela decisão 
da Divisão Especial do Catarinense. 
Para gritar “É campeão”, o Tricolor 
precisava vencer no tempo normal e na 
prorrogação. Já o Floripa, que venceu o 
jogo de ida por 3x2, estava confortável. O 

JEC fez o primeiro dever, venceu a partida 
normal por 4x3, forçando a prorrogação. 
A etapa complementar foi acirrada e 
emocionante, mas, no segundo final Vini 
desempatou e fez o marcador anotar 2x1 
para a equipe da Capital, dando a vitória e 
o título ao Floripa Futsal.

Goleiros: Dudu, João Paulo e Willian

Fixos: Sinésio, Junai, Fernando e Leco

Alas: Josué, Serginho, Dian Luka, Fellipe Melo e Xuxa

Ala/pivô: Gabriel

pivôs: Raul e Eka

Liga Nacional de Futsal

Campeonato Estadual
(Santa Catarina)

Jogos abertos (Santa Catarina)

Além de todo o trabalho e conquistas 
de 2016, a convocação para a Seleção 
Brasileira ocorreu em novembro, após a 
8ª Edição das paralimpíadas Escolares, 
etapa nacional. A participação dos 
atletas Nadoville/Krona Paralímpico foi 
fundamental para levar Santa Catarina 
ao 2º lugar geral da competição, com 76 
medalhas conquistadas.

Dos 13 atletas catarinenses, oito são
Nadoville/Krona Paralímpico e trouxeram 
18 medalhas para Joinville/SC. 
A competição ocorreu em  São Paulo, 
entre os dias 21 e 25 de novembro. 

Foram convocados Alysson Roberto 
de Souza e Tamiris hintz (atrás) e 

Jenifer da Rocha, João paulo Santiago 
Gregorine e Mayara do Amaral petzold

40
medalhas

de ouro

19
medalhas
de prata

17
medalhas
de bronze

JEC/Krona é vice-campeão do Campeonato 
Catarinense da Divisão Especial 2016

Cinco atletas Nadoville/Krona Paralímpico foram convocados para representar a Seleção 
Brasileira durante o Parapanamericano de Jovens em março!

Contratações 
para 2017

O ala-esquerdo 
Jackson “Samurai”, 
27 anos, é o 
primeiro contratado 
do JEC/Krona para 
a temporada 2017, 

seguido pelo 
pivô Betão, 38 

anos. Ambos 
vem do Intelli 
(Orlândia/SP) 
para somar 

forças ao JEC/
Krona, e trazendo 

na bagagem muita experiência, 
inclusive tendo atuado pela 
Seleção Brasileira.


