Desde

1972

Cozinhas
Profissionais
O melhor da
Cozinha Profissional
passa por aqui!

Catálogo

Distribuição
www.vinoxcozinhas.com.br

Conheça onde tem produtos VINOX
Excelente Desempenho,
Praticidade e Segurança.
Seu projeto está aqui!
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Desde 1972 a Vinox atua em diversos
segmentos, entre eles restaurantes, hospitais e
hotelaria. Nossos equipamentos são
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projetados para atender as necessidades e
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exigências do mercado nacional e
TO

os mais expressivos resultados. Os produtos
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Vinox são fabricados dentro de rigorosos
padrões de qualidade e obedecendo as
normas do setor industrial e de
manufaturados em aço inox.
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Nossa missão:
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.

Para saber mais acesse nosso site

www.vinoxcozinhas.com.br
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internacional, assegurando o seu investimento

Cliente atendidos
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Modulo de distribuição de
alimentos aquecido em aço inox
Beleza, flexibilidade, durabilidade e segurança para os expositores,
distribuição e conservação de alimentos. Formado por módulos de
apoio, aquecidos e refrigerados com protetores de impurezas padrão
gastronorm em aço inoxidável AISE 304.

Módulo de distribuição de alimentos
aquecido em aço inox

Módulo de distribuição de alimentos
refrigerado em aço inox
- Balcão de distribuição de alimentos executado em chapa de
aço inoxidável AISI 304 18/8;
- Tampo com furos para encaixe dos recipientes;
- Conjunto frigorifico composto de unidade condensadora, com
controle automático de temperatura;
- Estrutura em tubo de aço inoxidável do tipo AISI 304 18/8;
- Esteira para bandejas executada em chapa de aço inoxidável
do tipo AISI 304 18/8;
- Prateleira superior em vidro reto linear com espessura de
12mm, com suporte em barra chata de aço inox de 1 1/2" x 3 1/16,
apoiado em montantes de tubo de aço inoxidável, com
parafusos e buchas em aço inox.

- Modulo de distribuição de alimentos executado em chapa de aço
inoxidável AISI 304 18/8;
- Tampo com furos para encaixe dos recipientes;
- Banho Maria executado em aço inoxidável AISI 304 18/8, equipado
com resistência elétrica blindada comandada por termostato
automático;
- Estrutura em tubo de aço inoxidável do tipo AISI 304 18/8;
- Dotado de esteira em aço inoxidável AISI 304 18/8 para bandejas;
- Protetor de saliva em vidro reto apoiado em montantes de tubo
de aço inoxidável do tipo AISI 304 18/8;
- Dotado de gabinete executado em chapa de aço inoxidável do
tipo AISI 304 18/8.

Distribuição
Para saber mais acesse nosso site

www.vinoxcozinhas.com.br

Rua Tambaú, 210 - Barra do Ceará, Fortaleza - CE
CEP.: 60 331-700 Fone: (85) 3284-3925
www.vinoxcozinhas.com.br

