


A Sede, em Mogi das Cruzes, tem área 
 construída com mais de 21.000 m².
Junto com a Filial Goiânia e a Filial 
 Brás Cubas, a Carbinox atende todos 
 os segmentos da economia nacional.

Infraestrutura completa  

para atender o BrasIl



A Carbinox teve o cuidado de criar um local 
específico para o conforto e a comodidade 
dos colaboradores, fornecedores e clientes.

audItórIo,�enfermarIa,�

restaurante e sala de 

treInamento



A preocupação ambiental fez surgir  
o projeto para tratamento de esgoto, 
uma forma de minimizar todos os resíduos  
gerados internamente e diminuir ao máximo  
qualquer possibilidade de impacto na natureza.

meIo  

amBIente



capacIdade  

de reutIlIzação  

da água da chuva

Por meio deste procedimento é possível  
armazenar a água da chuva, tratá-la e  
posteriormente reutilizá-la internamente.  
Uma ótima forma encontrada para favorecer  
o meio ambiente.



A Carbinox respeita e preserva  
o meio ambiente com o mesmo  
 cuidado que oferece a seus clientes.

projeto  

paIsagístIco



Transporte ágil e eficiente através  
de um moderno sistema de logística.

logístIca



A Carbinox conta com um laboratório 
 técnico para avaliação minuciosa de seus 
 produtos, com o intuito de garantir mais 
 qualidade e tranquilidade aos clientes. 

QualIdade



certIfIcada  

Iso 9001 e Iso 14001



Linha completa de Tubos Com e Sem Costura, 
Quadrados e Retangulares, Barras Redondas, 
 Quadradas, Sextavadas e Chatas,  
 além de Cantoneiras. 

dIvIsão  

 InoxIdáveIs

dIvIsão

InoxIdável



Agilidade para fabricar e comercializar 
 Eletrodutos Rígidos e Conexões em 
Aço Carbono, Alumínio e Aço Inoxidável, 
Eletrodutos Pré-Zincados e Tubos de 
Condução em Aço Carbono 5580/5590.

dIvIsão  

 elétrIca/hIdráulIca



Desenvolvimento de novos fornecedores  
e produtos, para atender as demandas dos  
clientes nos diversos tipos de materiais,  
Tubos, Barras, Chapas, Placas, Conexões  
e Flanges especialmente em Ligas Especiais  
e Super Ligas, ou com características de  
materiais não fabricados no Brasil.

dIvIsão  

 tradIng



Linha completa de Conexões Tubulares 
 e Forjadas, além de Flanges, em diversos 
 diâmetros e espessuras, em Aço Carbono, 
 Aço Inoxidável e Aço Liga.

dIvIsão  

conexões



Equipe de Vendas, Suporte Técnico, 
 Central de Atendimento aos Clientes, 
 Central de Projetos. 
A Carbinox tem estrutura completa,
que garante máxima dedicação
às necessidades dos clientes. 

profIssIonaIs  

QualIfIcados em  

todos os setores



• Alimentício
• Sucroalcooleiro
• Farmacêutico
• Papel e Celulose
• Petrolífero
• Petroquímico
E muitos outros.

Infraestrutura completa  

para atender o BrasIl


