


Acesso ao SITE 

Acesse o site utilizando o link http://www.imab.com.br/ 

 

1. Vá ate o campo destacado área do cliente; 

Pensando em nossos clientes, criamos um espaço especial para vocês, onde podem ser 

criados projetos com os produtos desejados e solicitados orçamentos a partir desta 

listagem;   

Passo a Passo: 

ACESSO  ÁREA DO CLIENTE 

http://www.imab.com.br/
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2. Para se cadastrar é simples e fácil. Precisamos apenas de 3 informações básicas, sem a 

necessidade de informar dados pessoais. Basta informar seu nome e e-mail e criar senha 

de acesso. 

3. Após o preenchimento das informações, clique em cadastrar. 

 

Pronto! Agora você irá receber um e-mail com a confirmação do seu cadastro. 

ACESSO  ÁREA DO CLIENTE 
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Caso já tenha cadastro, clique na opção “LOGIN” e informe seu e-mail e senha. 

ACESSO  ÁREA DO CLIENTE 
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Montando um Projeto 

Você pode montar um projeto e solicitar o orçamento do mesmo através do site, basta 

seguir o passo a passo. 

1. Vá até o campo produto e selecione a modalidade desejada. 
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2. No canto esquerdo da tela você tem a opção de escolher as categorias  Acabamento, 

Guarnição, Aplicação e Material. 

3. A escolha também pode ser feita escolhendo diretamente os conjuntos apresentados no 

centro da tela. 

Montando um Projeto 
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4. Aqui você tem a opção de filtros para o seu produto conforme os campos destacados; 

5 . Veja a ficha técnica do produto clicando em “Ver PDF”. Depois no arquivo logo abaixo. 

6. Realizando os filtros e satisfeito com a escolha clique no botão “Salvar Produto”, para 

que seu produto seja direcionado para os favoritos; 

7. Produto salvo em favoritos clique para que seja direcionado para a tela do seu projeto. 

Montando um Projeto 
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8. Todos os produtos salvos ficarão disponíveis para consulta em seus favoritos; 

9 . Dê um nome ao seu projeto. 

10. Salve e Finalize o projeto. 

Montando um Projeto 
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11. Seus projetos serão direcionados para “MEUS DOCS” e ficará disponível para 

consultas posteriores e impressão. 

O projeto foi direcionado para “Meus documentos “caso queira entrar em contato e 

avaliar preço vá ate o campo FALE COM A IMAB. 

Montando um Projeto 
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Fale Com a IMAB 

1.Entre em contato com a IMAB acessando o campo FALE COM A IMAB, clicando em  

“contato”. 

2 Informe os dados solicitados, e nos envie seu elogio, crítica ou sugestão. Seu contato é 

muito importante para nós. 
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Fale Com a IMAB 
1.Entre em contato com o REPRESENTANTE da sua região acessando o campo FALE 

COM A IMAB  clicando em “REPRESENTANTES” 

2 Selecione o estado onde você se encontra; 

3. Após a seleção do estado, os representantes da região aparecerão abaixo, descriminados 

por segmento (Revenda/Construtora). Selecione o mais próximo e entre em contato. 



 Manual para digitação de Pedidos 

Contatos 

Entre em contato com seu suporte em caso de duvida. 

(11) 4662-7500 


