BELEZA E DURABILIDADE

WWW.PROJINOX.COM.BR

>> A EMPRESA

BEM-VINDOS!

A Projinox garante aos seus clientes o conforto e a segurança de uma
prestação de serviços com qualidade de quem tem solidez no
mercado de aço inox
A Projinox é fabricante de produtos em aço inox de variados segmentos, sendo líder no setor de desenvolvimento de
peças sob medida. Graças às estratégias traçadas por sua administração e o valoroso desempenho de seus
profissionais, a empresa tornou-se referência na oferta de produtos de qualidade, sempre buscando a inovação e o
fortalecimento da parceria com seus clientes. Fundada em 2000, no município de Guarulhos, onde encontra-se até
hoje, passou por processos de melhorias e evoluções que permitiram se instalar em um parque fabril de cerca de
3.200 m², ao lado da rodovia Ayrton Senna.
Hoje a empresa atende a um amplo leque de clientes, com a fabricação de um mix de produtos voltados para cozinha
industrial, hospitais, laboratórios, prédios comerciais, dentre outros setores que precisam de equipamentos em aço
inox. Como cases de sucesso, conta com aeroportos, estações de metrô, bancos, academias, edifícios, laboratórios,
hospitais e diversas outras obras espalhadas em todo o Brasil.
Com foco em inovação, a Projinox possui equipamentos de ponta em seus diversos setores tendo grande facilidade
para desenvolver novos produtos a fim de atender cada cliente conforme a sua necessidade. A empresa zela pelo
atendimento e entrega de qualidade para o cliente, dando todo o suporte necessário para que o aço inox transforme
vidas.

MISSÃO
Atender a demanda de nossos clientes desenvolvendo projetos que superem
suas expectativas, confeccionando produtos em aço inox com qualidade para
gerar riqueza de forma sustentável.

VISÃO
Ser referência no mercado, estando presente em todos os lugares que necessite
de aço inox e garantindo a melhor experiência para nossos clientes.

VALORES
• Segurança, desenvolvimento e valorização humana;
• Sustentabilidade econômica, social e ambiental;
• Inovação contínua para superação de resultados;
• Desenvolvimento de parceria entre empresa e cliente;
• Proporcionar um ambiente agradável para nossos colaboradores onde
o resultado possa ser natural.

NOSSAS INSTALAÇÕES

Workplace
A Projinox acredita que a responsabilidade social é um dever de todos. Com esta visão, tem investido na
capacitação e atualização profissional de seus colaboradores, por meio de incentivos aos estudos, como cursos,
palestras e treinamentos. Prioriza também o bem-estar no ambiente de trabalho, além da conscientização de
práticas sustentáveis, como o aproveitamento de 100% da matéria-prima utilizada nos setores de fabricação.
A empresa entende que esse investimento é refletido em sua totalidade na qualidade da produção de suas peças
e no atendimento prestado, cuja busca pela satisfação do cliente é o objetivo de todos. Com setores bem
definidos, com metas e objetivos estabelecidos, o resultado pode ser visto em cada projeto assumido e entregue
pela empresa.

CORTE A LASER

Tecnologia de Ponta
A Projinox investe constantemente na atualização de seu
maquinário para melhorar cada vez mais a produtividade na
fabricação de seus produtos, a fim de conferir a solução ideal a
necessidade do cliente.
Conta com processos automatizados, como as tecnologias CNC e
corte a laser, assegurando um serviço ágil, fiel às necessidades de
cada produto, com prazo menor e qualidade garantida.

DOBRA DE TUBO

PUNCIONADEIRA

DOBRADEIRA

CALDEIRARIA / SOLDA

>> CASES

Confira alguns cases executados pela Projinox

AEROPORTOS

A Projinox tem gerado valor por meio de seu
atendimento de excelência e fornecimento de produtos
feitos sob rigoroso processo de qualidade. Em toda sua
história, foram mais de 30 mil projetos espalhados pelo
Brasil, dentre eles 400 hospitais, 33 estações ( entre
Metrô e CPTM) e 10 aeroportos.

HOSPITALAR

HOTELARIA

LABORATÓRIOS

TRANSPORTES

SESI / SENAI

>> CORRIMÃO
Confira os modelos

Corrimão Simples de Parede
Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Em tubo Ø 1½", extremidades
curvadas, sapatas para fixação e canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.
Aplicação: Instalação obrigatória em escadas de uso comum ou coletivo,
bem como rampas. Referência: NBR 9050. Material ergonômico e 100%
reciclável.

Corrimão Duplo de Parede
IInfo técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Em tubo Ø 1½", extremidades
curvadas, sapatas para fixação e canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.
Aplicação: Instalação obrigatória em escadas de uso comum ou coletivo,
bem como rampas. Referência: NBR 9050. Material ergonômico e 100%
reciclável.

Corrimão Central Duplo PNE
Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés e Corrimãos em ambos os
lados em tubo Ø 1½", extremidades curvadas, sapatas para fixação e
canoplas. Acabamento Polido ou Escovado
Aplicação: Instalação obrigatória em escadas de uso comum ou coletivo,
bem como rampas. Referência: NBR 9050. Material ergonômico e 100%
reciclável.

Corrimão Duplo PNE
Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés e Corrimãos em tubo Ø 1½",
extremidades curvadas, sapatas para fixação e canoplas. Acabamento
Polido ou Escovado.
Aplicação: Instalação obrigatória em escadas de uso comum ou coletivo,
bem como rampas. Referência: NBR 9050. Material ergonômico e 100%
reciclável.

>> GUARDA-CORPO
Confira os modelos

Corrimão Central
Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés e Corrimãos em ambos os
lados em tubo Ø 1½", extremidades curvadas, sapatas para fixação e
canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.
Aplicação: Instalação obrigatória em escadas de uso comum ou coletivo,
bem como rampas. Referência: NBR 9050. Material ergonômico e 100%
reciclável.

Guarda-Corpo com Vidro Torre
Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés e corrimão em tubo a partir de
Ø 1½", sapatas para fixação e canoplas de acabamento. Com vidro laminado
a partir de 8+8 com sentryglass. Altura acima de 1,10 cm. Material 100%
reciclável.
Aplicação: Instalação em qualquer desnível superior a 1 (um) metro ou com
inclinação maior ou igual a 30 graus, como escada, terraço, balcão, rampa,
varanda, sacada ou vão. Com design inovador e clean, é ideal para
residências ou locais com baixo fluxo de pessoas. Referência: NBR 14718.

Guarda-Corpo com Corrimão Superior
Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés e Corrimão em tubo Ø 1½",
Sapatas para fixação e canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.
Aplicação: Instalação em qualquer desnível superior a 1 (um) metro ou com
inclinação maior ou igual a 30 graus, como escada e rampa. Referência: NBR
14718. Opções de fixamente por parabolt, chumbador químico ou parafuso
atarraxante. Material 100% reciclável.

Guarda-Corpo com Vidro
Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés e Corrimão em tubo Ø 1½",
sapatas para fixação e canoplas de acabamento. Podendo ser vidro em
diversas espessuras laminado, quando encaixilhado, ou temperado, quando
preso por spider. Acabamento Polido ou Escovado.
Aplicação: Instalação em qualquer desnível superior a 1 (um) metro ou com
inclinação maior ou igual a 30 graus, como escada, terraço, balcão, rampa,
varanda, sacada ou vão. Opções de fixamente por parabolt, chumbador
químico ou parafuso atarraxante. Referência: NBR 14718. Material 100%
reciclável.

>> GUARDA-CORPO
Confira os modelos

Guarda-corpo com lances
Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés, Corrimão em tubo Ø 1½", de
dois a cinco lances intermediários Ø ½", extremidades curvadas, sapatas para
fixação e canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.
Aplicação: Instalação em qualquer desnível superior a 1 (um) metro ou com
inclinação maior ou igual a 30 graus, como escada, terraço, balcão, rampa,
varanda, sacada ou vão. Opções de fixamente por parabolt, chumbador
químico ou parafuso atarraxante. Referência: NBR 14718. Material 100%
reciclável.

Guarda-Corpo com Cabo de Aço
Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés, Corrimão em tubo Ø 1½", 5
lances intermediários em cabo de aço Ø ¼" resistente a 1200pa, extremidades
curvadas, sapatas para fixação e canoplas. Acabamento Polido ou Escovado.
Aplicação: Instalação em qualquer desnível superior a 1 (um) metro ou com
inclinação maior ou igual a 30 graus, como escada, terraço, balcão, rampa,
varanda, sacada ou vão. Opções de fixamente por parabolt, chumbador
químico ou parafuso atarraxante. Referência: NBR 14718. Material 100%
reciclável.

Guarda-Corpo com Vidro Autoportante
Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Pés e Corrimão em tubo Ø 1½",
sapatas para fixação e canoplas de acabamento. Com vidro laminado a
partir de 8+8 com sentryglass.
Aplicação: Instalação em qualquer desnível superior a 1 (um) metro ou com
inclinação maior ou igual a 30 graus, como escada, terraço, balcão, rampa,
varanda, sacada ou vão. Opções de fixamente por parabolt, chumbador
químico ou parafuso atarraxante. Referência: NBR 14718. Material 100%
reciclável.

Portinhola
Info técnica: Em aço inox AISI 304 Liga 18.8. Em tubo Ø 1½", 5 lances
intermediários em tubo Ø 1", sapatas para fixação e canoplas. Acabamento
Polido ou Escovado
Aplicação: Ao lado de cancelas ou catracas giratórias para possibilitar a
passagem de cadeirantes. Opções em aço inoxidável ou vidro.

>> CARRINHO
Confira os modelos

Carro de Detritos
Os carrinhos em aço inox são produtos ideais para atender a
diversos setores que desejam agilizar suas demandas de
serviços, dentre eles hotelaria, hospitalar, laboratorial e
cozinha industrial.
A Projinox desenvolve tanto modelos padrões ou os chamados
especias, que seguem solicitações exclusivas de cada cliente.
Todos, no entanto, contam com as características inerentes
ao aço inox, como resistência à corrosão e baixa porosidade
em sua superfície.

Carro Cuba

Carro 3 Planos

Carro Cantoneira

Carro Plataforma

Carro Tartaruga

Carro Arrumadeira

Carro Bagagem CB01

Carro Bagagem CB02

Carro Bagagem CB03

>> GRELHA

Confira os modelos

A grelha em aço inox é ideal para cozinhas industriais, hospitais, áreas externas ou
locais em que necessitem de maior escoamento de água e proteção contra
insetos. Além disso, conta com resistência à oxidação, tendo melhor
custo-benefício por oferecer maior durabilidade.

Grelha Perfurada

Grelha Perfurada

Oblongo

Quadrado

Grelha Barra Chata

Cesto Removedor

Grelha Perfil U

Requadro

Grelha Perfurada

Redondo

Grelha Seca Piso

Informações Técnicas:

Requadro:
em cantoneira de 1” (25,04mm) x 1/8” (3,108mm);
Caixilho:

Cesto Removedor

Caixilho

em chapa de aço inox 304, espessura de chapa 0,8 mm, profundidade
padrão de 100mm com vinco para direcionamento da água (ajustado
conforme necessidade do cliente), comprimento poderá ser inteiriça ou
dividida. A largura convencional do caixilho padrão de 100mm à 200mm,
podendo ser definido conforme necessidade. Cano de Ø 50mm a 100mm
altura de 50mm para engate na tubulação de saída de esgoto;
Cesto removedor :
de detritos ou calha coletora: em chapa 0,8mm com toda sua extremidade
perfurada para escoamento da água. Furos que variam de 2,5 cm a 5 cm,
com alça que permita a retirada.

>> CAIXA HIDRANTE
Confira os modelo

Item exigido pelas normas da ABNT para prédios comerciais, industriais e
demais complexos que recebam um grande número de pessoas, como
escolas, hospitais, metrôs, shoppings, etc. Seu uso garante aos
frequentadores do ambiente auxílio na hora do combate ao incêndio.

Sobrepor com Porta Simples
em Aço Inox

Sobrepor com Porta Dupla
em Aço Inox

Sobrepor com Porta em
Vidro Temperado

Sobrepor com Porta Dupla
em Vidro Temperado

Embutir com Porta Simples
em Aço Inox

Embutir com Porta Dupla
em Aço Inox

>> CAIXA HIDRANTE

Confira os modelos

Uma de suas grandes vantagens é a resistência à corrosão e às intempéries do
tempo. Além disso, o inox é um material de cor neutra e, portanto, adaptá-se a
diversas combinações de decoração, compondo um ar moderno e sofisticado.

Embutir com Porta em
Vidro Temperado

Embutir com Porta Dupla
em Vidro Temperado

Pilar Duplo e Porta
Dupla em Aço Inox

Pilar e Porta Simples
em Vidro Temperado

Pilar Duplo e Porta
Simples em Vidro Temperado

Porta em
Vidro Temperado

>> ACESSIBILIDADE
Confira os modelos

A barra de apoio é produzida atendendo às exigências técnicas da norma ABNT
9050/2015 que regula a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos.

Barra de Apoio Reta Inox

Barra de Apoio para Lavatório

Barra de Apoio Angular

Barra de Apoio L Inox

Barra p/ Caixa Acoplada

Barra p/ Lavatório Izzy

Barra de Apoio Fixa Lateral

Banco Articulado Perfurado

Barra Protetora Sifão

Barra de Apoio Articulada

Banco Articulado Gradeado

Barra Fixa

>> ACESSIBILIDADE

Confira os modelos

São algumas delas: resistência a um esforço mínimo de 150 kg no sentido de
utilização da barra, empunhadura adequada e estar firmemente fixadas a uma
distância mínima de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre
outros) e a face interna da barra, além de ter resistência à corrosão.
Barra de Apoio U

Barra de Apoio Horizontal

Barra de Apoio p/ Lavatório

Barra Articulada c/ Pedestal

Barra Fixa com Suporte de Piso

Placa de Impácto Inox

lojaprojinox.com.br

>> BANCADA E MESA
Confira os modelos

O uso da bancada e da mesa inox é recomendado nos setores alimentícios,
laboratoriais, farmacêuticos e hospitalares por ser um material de fácil
higienização e que não altera substâncias. Outra grande vantagem está na sua
resistência à oxidação.

Bancada com Expurgo
com Pés

Bancada com Cuba
Expurgo e Sifão

Bancada com Cuba
Pés Contravetamento

Bancada com Cuba
Prateleira Perfurada

Bancada com Cuba
Lavagem Panelão

Bancada com Cuba
Furo para Detritos

Bancada Lisa
com Banheira

Mesa Lisa
Prateleira Gradeada

Bancada Lisa

Mesa Lisa
com Prateleira Lisa
ou Perfurada

Mesa Lisa
com Frontão, Prateleiras
e Pés

Mesa Lisa
com Pés

>> LAVATÓRIO
Confira os modelos

Lavatório Acionamento Joelho

Os lavatórios fabricados pela Projinox são feitos de
forma personalizada com a elegância e a
modernidade conferida por sua matéria-prima.
Conta com inúmeros benefícios, sobretudo na limpeza,
onde oferece praticidade e perfeita higienização.
Por ter excelente custo-benefício, é recomendado
para hospitais, setores farmacêuticos, alimentícios,
químicos e indústrias.

Lavatório Cirúrgico com Saia

Lavatório Cirúrgico sem Saia

Lavatório Padrão

Lavatório com Pedal

>> CUBA

Confira os modelos

Cuba Inox Nº 1

A Projinox conta com setor de estamparia no sistema
monobloco – quando não há soldas – para produção
de peças padrões de alta qualidade, em variadas
medidas, espessuras e nas profundidades rasa, média
e funda.
As cubas vêm com furo centralizado para válvula Ø
3.½” padronizado. A produção das peças pode ser feita
em AISI 304 ou AISI 430, sempre com acabamento
polido para manter o brilho da peça.
Há possiblidade para fabricação de peças com
tamanhos e formatos especiais, mediante consulta. As
peças são ideais para atender a construtoras,
marmorarias e casas de material de construção em
todo o Brasil.

Cuba Inox Nº 2

Cuba Inox Redonda

Cuba Inox Nº 3

Cuba Dupla

Cuba Dupla Industrial

Tanque Sobrepor

>> ESTANTE

Confira os modelos

Estante Gradeada

Escolher a estante em aço inox confere diversas
vantagens
que
garantem
um
excelente
custo-benefício, sendo as principais a sua resistência
à corrosão e baixa porosidade em sua superfície, o
que, além de aumentar a durabilidade do produto,
evita a proliferação de bactérias.
Podem ser submetidas às câmaras frigoríficas e são
feitas para suportar o peso ideal que cada cliente
necessitar. Seus tamanhos e modelos são feitos sob
medida.

Estante Lisa Pés Tubular

Estante Lisa Pés Perfil

Estante Perfurada Pés Tubular

Estante Perfurada Pés Perfil

>> + PRODUTOS
Conheça nossos outros produtos

Banco de Pulo

Coifa Industrial

Caixa de Gordura

Banqueta

Lixeira

Maca Mortuária

Porta e Batente

Ralo Sifonado

Armário

>> + PRODUTOS
Conheça nossos outros produtos

Escada

Mictório

Capela de Laboratório

Balcão Térmico

Lava-Olhos

Gabinete

Balde Porta-Detritos

Balde Industrial

MAIS PRODUTOS
EM NOSSO SITE

projinox.com.br

PROJINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP
Rua Fronia Kirol Filho, 51 - JD. Mª de Lourdes
Guarulhos / SP - CEP: 07263-020
Tel. (11) 2480-3461 | WhatsApp (11) 9.9492-6047
Email: projinox@projinox.com.br

ACEITAMOS O CARTÃO:

