




A empresa 

Nossa Estrutura e Formatos de atendimento

Serviços

Manutenções Preventivas e Corretivas

Restaurações 

Consultoria em Projetos

Treinamento técnico

Suporte técnico

Principais Parceiros

Enxoval de Equipamentos Seminovos

Enxoval de Equipamentos Atemporal

Vantagens OC

Contato

04 

05

06

07

11 

15

19

20

21

22

36

52

53



Somos provedores de soluções e trabalhamos com 
transparência, comprometimento e dedicação para 
atingir o objetivo e expectativas do cliente.

Trabalhamos focados em soluções, custo benefício 
com produtos de qualidade e valor agregado, sem 
abrir mão da qualidade ou comprometer a segurança 
da sua operação e de seus colaboradores.



. Sede própria com galpão 
equipado e infra-estrutura 
completa para atendimento 
aos nossos clientes e 
fabricantes.

. Equipe técnica uniformizada 
composta por técnicos 
criteriosamente treinados e 
certificados em elétrica, 
refrigeração, NR-10 entre 
outras especializações.

. Carros-oficina equipados a 
disposição da equipe técnica.

.Representamos tecnicamente 
indústrias renomadas no 
mercado.

. Pós-venda para todos os 
nossos clientes com 
atendimento especial.

. Prestação de serviços de 
Manutenção Preventiva, 
corretiva, instalação e 
treinamento operacional.

. Consultoria e gama de 
soluções em equipamentos e 
acessórios de food service e 
cozinha para seu negócio 
com melhor custo benefício 
do mercado.

. Projeto e instalação dos 
equipamentos.

. Equipe para manutenção 
on demand.

. Restaurações de 
equipamentos.
Help desk 7 dias por semana 
das 08:00 as 20:00.



. Assistência Técnica de 
equipamentos de cozinha 
industrial

. Manutenções corretivas e 
preventivas

. Treinamentos especializados

. Consultoria especializada em 
projetos de cozinhas industriais, 
delivery, dark kitchen, kitchen 
station, entre outros.
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Formato e valores
à combinar, conforme

a necessidade.

Treinamentos dedicados a operação com 
profissional especializado com 25 anos de 
experiência no mercado sobre manuseio, 

conservação e manutenção de equipamentos 
de Food Service.

















Modelo 
8754

Modelo 168 

Modelo 430 Modelo 142

































PERSONALIZADO
CONFORME SOLICITAÇÃO
INOX 304



















MANUTENÇÃO

TREINAMENTO

COBERTURA

OPERAÇÃO

MONTAGEM

SEGURANÇA

FLEXIBILIDADE

ORIENTAÇÃO




