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

Coifa Inox para 
Cozinha Industrial

Por meio da filtração de ar, a coifa industrial 
retira do local o excesso de gorduras. Isso 
acaba impedindo seu acúmulo nos 
eletrodomésticos e reduz a possibilidade de 
sujeiras nos alimentos. 

Coifa em aço inox
- Coifa executada em chapa de aço 
inoxidável do tipo AISI 304 18/8;
Dotada de filtros inerciais executada 
em chapa de aço inoxidável do tipo 
AISI 304 18/8.

Lavador de gases
- Para captação de névoa de vapores e 
gorduras de óleos, gases e odores.

Sistema de exaustão 
Para paredes

- Coifa executada em chapa de aço 
inoxidável do tipo AISI 304 18/8;
- Dotada de filtros inerciais executada 
em chapa de aço inoxidável do tipo 
AISI 304 18/8.
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