Desde

1972

Cozinhas
Profissionais
O melhor da
Cozinha Profissional
passa por aqui!

Catálogo

Barras e Corrimões
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

AM

projetados para atender as necessidades e
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exigências do mercado nacional e
TO

os mais expressivos resultados. Os produtos

SE

BA

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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Barras de apoio e corrimão
inox: conheça as vantagens
Os corrimãos e barras da Vinox oferecem versatilidade e
podem ser instalados em diferentes ambientes,
formatos e modelos que variam conforme a estética
desejada.

Barras
e Corrimões

Guarda corpo em tubo
de aço inox

Barra de apoio c/suporte
esquerdo

Barra de apoio em
aço inox

- Guarda Corpo executado em
tubo de aço inoxidável do tipo
AISI 304 18/8.

- Barra de apoio fixa, suporte
lateral esquerdo, executado em
aço inoxidável, acabamento
polido, em tubo ø 1 1/4",
extremidades curvadas e
sapatas para fixação.

- Barra de apoio horizontal de
acessibilidade confeccionada
totalmente em tubo de aço
inox tipo AISI 304 18/8, com
curvas boleadas, flanges inox e
canoplas inox de acabamento.

Para saber mais acesse nosso site

www.vinoxcozinhas.com.br

Grelha para piso
- Grelha para piso executado em aço inoxidável AISI
304 18/8, em chapa de 1,2 mm de espessura,
provida de bandeja retentora de detritos e
requadros em aço inoxidável AISI-304-18/8;
- Plano superior executado em chapa 16, com furos
de 50mm x 0,7mm de diâmetro em toda sua
extensão;
- Estrutura de reforço e contraventamento tipo "U"
em toda sua extensão.

Corrimão simples ou duplo
em tubo de aço inox
- Corrimão simples ou duplo
em tubo inoxidável do tipo AISI
304 18/8, fixado por flange,
corrimãos com acabamento
brilhante ø 2".
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