
CONHEÇA A TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES
A TCA iniciou sua história em 2007, na cidade de Erechim, no norte gaúcho, onde hoje segue 
instalada sua matriz. Oferecemos soluções em transformações veiculares atuando com processos 
produtivos otimizados e garantia assegurada. A empresa se preocupa com a qualificação dos seus 
colaboradores, que estão prontos para atender  nossos clientes com tecnologia avançada, 
segurança, assistência técnica e a qualidade comprovada pela Certificação da ISO 9001:2015, desde 
2019.

Em 2020, inauguramos a Filial da TCA na cidade de Içara - SC. Sua proximidade com a BR-101 
facilita nossa logística e garante um atendimento ainda melhor para nossos clientes. Em 2022, 
iniciamos o ano com a conclusão da obra de ampliação da filial, fortalecendo ainda mais nosso 
compromisso em suprir as necessidades do mercado.

A equipe TCA cresceu de forma consistente, e tem orgulho de ser reconhecida em todo o Brasil pelos 
seus produtos e serviços de qualidade excepcional. Valorizamos a satisfação plena de nossos 
clientes, como nosso maior propósito, fonte de reconhecimento, reputação e credibilidade.

Matriz - ERECHIM/RS 
Bairro Sto. Antônio
RS 135,  n° 3999 - km 70
(54) 3861 3300

Filial - IÇARA/SC
Bairro Esperança
Av Manoel Gregório Pacheco s/n°
(48) 3420 0997

www.tcatransformacoes.com.br
comercial@tcatransformacoes.com.br

@tcatransformacoes

Transformações Veiculares

Transformações Veiculares



Revestimento interno em material lavável e de fácil limpeza -  Isolação térmica e acústica
Sinalização acústica e luminosa - Maca retrátil em alumínio - Sistema de oxigenação  Iluminação 
interna - Ar condicionado - Tomadas 110/220v - Poltrona para socorrista e acompanhantes - Maca 
rígida de imobilização - Móveis internos em compensado naval de fino acabamento e cantos 
arredondados - Corrimão com suporte para soro e sangue.
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Executiva - Escolar - Turismo - Fretamento - Acessibilidade - Mista
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