
www.vinoxcozinhas.com.br

O melhor da 
Cozinha Profissional
passa por aqui!

Desde

1972

Cozinhas 
Profissionais

Carros
Catálogo



Excelente Desempenho, 
Praticidade e Segurança. 
Seu projeto está aqui!

Cliente atendidos

Desde 1972 a Vinox atua em diversos 

segmentos, entre eles restaurantes, hospitais e 

hotelaria. Nossos equipamentos são 

projetados para atender as necessidades e 

exigências do mercado nacional e 

internacional, assegurando o seu investimento 

os mais expressivos resultados. Os produtos 

Vinox são fabricados dentro de rigorosos 

padrões de qualidade e obedecendo as 

normas do setor industrial e de 

manufaturados em aço inox. 

Ser a melhor empresa de estudo, 

consultoria, projeto, fabricação, 

instalação e montagem de cozinhas 

profissionais e artefatos de aço 

inoxidável em geral. Atendendo às 

expectativas dos nossos clientes e de 

nossos acionistas, contribuindo com 

o desenvolvimento econômico 

sustentado do nosso país, dentro dos 

princípios éticos e cristão.

Conheça onde tem produtos VINOX

Nossa missão:

www.vinoxcozinhas.com.br
Para saber mais acesse nosso site
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CarrosCarro plataforma

- Carro plataforma para transporte de sacarias, 
caixas, etc, fabricado em chapa de aço inoxidável 
do tipo AISI 304 18/8, bitola 18; 
- Plataforma executado em chapa de aço 
inoxidável do tipo AISI 304 18/8;
- Guidão executado em tubo de 1" de diâmetro, 
com apoio inferior;
- Rodízios de 5" com revestimento de borracha 
resistente, sendo 02 fixos e 02 giratórios.

Mobilidade, robustez 
e muito mais durabilidade

Mobilidade é o quesito primordial para sua cozinha, toda a linha 
de carros é feita em aço inox inoxidável AISI 304 18/8, oferecendo 
muito mais durabilidades robustez nas mais diversas 
funcionalidades e uso na gastronomia.
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Carro auxiliar c/03 
planos em aço inox

- Carro auxiliar inox de 03 planos; 
- Bordo em todo perímetro com 40 mm de 
espessura; 
- Plano e prateleira inferior lisa em chapa de aço 
inoxidável AISI 304 18/8 CHAPA # 18; 
- Pés tubulares em aço inoxidável Ø 1 1/2", 
parede de 1 mm, liga 18.8, tipo 304, com 04 
rodízios giratórios, sendo 02 c/freios.

Carro auxiliar c/02 
planos em aço inox

- Carro auxiliar inox de 02 planos; 
- Bordo em todo perímetro com 40 mm de 
espessura; 
- Plano e prateleira inferior lisa em chapa de 
aço inoxidável AISI 304 18/8 CHAPA # 18; 
- Pés tubulares em aço inoxidável Ø 1 1/2", 
parede de 1 mm, liga 18.8, tipo 304, com 04 
rodízios giratórios, sendo 02 c/freios.

Carro para detritos 
em aço inox

Carro cantoneira 
em aço inox

- Carro para detritos confeccionado em aço 
inoxidável tipo AISI 304 18.8;
- Recipiente cilíndrico em aço inoxidável tipo 
AISI 304 18.8, dotado de tampa e alças no 
mesmo material;
- Acionamento da tampa através de pedal, 
executado em aço inoxidável;
- Montado sobre rodízios giratórios de 3" de 
diâmetro, com revestimento de borracha. 

- Carro tipo cantoneira executado em aço inoxidável 
AISI 304 18/8, próprio para acondicionar gn´s 1/1;
- Estrutura de apoio em tubos de aço inoxidável de 1"; 
- Rodízios reforçados diâmetro 5" sendo 02 fixos e 02 
giratórios com freio;  
- Trilhos em cantoneira de aço inoxidável para encaixe 
bandejas. (25 x 15 x 1,5mm;  
- Acabamento escovado fosco direto da usina; 
- Construção extra reforçada.  
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