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Botões de Comando

Botões de Comando

Caixas de Força

Nossa linha de Botões de Comando é completa e composta pelas melhores marcas. Botões
plásticos e metálicos, de acionamento sinalização e controle.

Conduletes
Disjuntores
Eletrocalhas e Acessórios
Eletrodutos

Caixas de Força
As Caixas de Força são fundamentais para ligação do sistema de alimentação de uma residência
comércio ou indústria. Em cada modalidade se utiliza uma variável e nos dispomos de todos os
modelos e em vários padrões como Eletropaulo, Copel e Cpfl entre outras.

Fios e Cabos

Conduletes

Fusíveis

Lâmpadas

Os Conduletes foram desenvolvidos para serem utilizados em áreas industriais. Podem ter varias
opções de acabamentos sendo materiais plásticos até a ferro fundido no caso de conduletes a
prova de explosão passando pelos mais comuns em alumínio. Tendo varias configurações podem
trazer praticidade e ainda eficiência a sua instalação elétrica.

Luminárias

Disjuntores

Material a Prova de Explosão

A mais completa linha de Disjuntores para uso residencial, predial e industrial. Com parceria com
as principais marcas como: Siemens, Steck, Pial, Lorenzetti.

Iluminação Pública e Industrial

Perfilados e Acessórios
Quadros e Centros de Distribuição
Reatores

Eletrocalhas e Acessórios
Podemos desenvolver qualquer tipo de projeto de Eletrocalhas e Acessórios. Parceiros das
principais marcas do mercado trabalhando sempre dentro padrão epecificado pelo cliente.

Eletrodutos
Eletrodutos Aço Galvanizados e PVC. Em todas as bitolas e com todos os acessórios. Acessórios
de fixação e de acabamentos.

Fios e Cabos
As melhores parcerias em Fios e Cabos para beneficiar os nossos clientes. Com produtos de
qualidade, aprovados por todas normas técnicas, com preços imbatíveis nas melhores marcas.

Fusíveis
Toda a linha de Fusíveis Industriais como nh e diazed em todos os tamanhos e marcas como
Siemens, GE, Tee e Cooper Bussmann.

Iluminação Pública e Industrial
Iluminação Pública e Industrial, Luminárias, Postes e Projetores que tem finalidades diversas
como pública , esportiva, e de decoração externa. Podem ser utilizadas em qualquer tipo de
ambientes externos, como praças, ruas, quadras poliesportivas , pátios e até plataformas
petrolíferas.

Lâmpadas
As mais variadas Lâmpadas do mercado, das principais marcas e modelos. Phillips, Osram, Flc,
Sylvania, e Ge entre os principais fornecedores, e modelos que vão de simples incandescentes a
lâmpadas mais sofisticadas como as de lede e as de Vapor Metálico HQI, Flúor e Dicróicas.

Luminárias
Toda a linha de Luminárias para todo tipo de lâmpdas com várias opções entre as linhas de
luminárias para lâmpada fluorescentes, incandecentes e econômicas. Para a linha de lâmpadas
dicroicas uma gama completa de spots podendo ser de ferro, abs ou chapa tanto para lâmpadas
de filamento como para as novas de led.

Material a Prova de Explosão
Toda linha de Materiais a Prova de Explosão como conduletes, eletrodutos, luminárias, conexões,
projetores, painéis, tomadas e plugs tudo dentro do mais alto nível e padrão de qualidade.

Perfilados e Acessórios
Perfilados de todos os tipos 38x38x6mts ou 38x19x6mts e ainda a linha com 3 metros dentro
das mesmas especificações. Com a chapa na bitola conforme solicitado pelo cliente , com o
acabamento que for necessário como galvanização a fogo, galvanização eletrolítica ou ate mesmo
a pré zincada. Com todos os acessórios de fixação, derivação e conexão.

Quadros e Centros de Distribuição
Os Quadros e Centros de Distribuição são indispensáveis em qualquer tipo de obra. Seja ela
residencial comercial ou ainda industrial, e com vários tipos de configurações também. Externos
ou de embutir, de PVC ou de chapas, de várias medidas para várias alternativas de quantidade
de Disjuntores, Dps, e Dr’s.

Reatores
Reatores para todos os tipos de lâmpadas. Marcas de relevância e alta qualidade fazem a
diferença em qualquer instalação, por isso somos parceiros de marcas como Phillips, Osram e Ge
entre outras. Reatores para lâmpadas de vapores, para as fluorescentes e até dicróicas.
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