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Há 25 anos a Indufix é líder do mercado brasileiro na
fabricação e distribuição de elementos de fixação,
normatizados ou especiais, com garantia de qualidade e
inovação.
Desde a sua fundação e durante nossa jornada, os valores
de nossa família serviram como guia e alicerce para a
formação de uma cultura corporativa sólida, que reflete
na atitude de nossos colaboradores em um só
compromisso: servir cada um de nossos clientes de
forma única, garantindo a sua satisfação com nossos
produtos e serviços.
Nosso diferencial técnico no desenvolvimento de
elementos de fixação customizados (itens especiais),
aliados à nossa engenharia de qualidade para fixadores
normatizados, fazem da Indufix uma escolha segura para
fabricação e fornecimento de fixadores, sendo elegida
pelas mais exigentes empresas do mercado.
Nosso diferencial se encontra em nossa área de
engenharia de aplicação que além de entender a
necessidade de cada cliente, trabalha com a otimização do
seu projeto gerando valor agregado no seu produto final
ou redução de custos.
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ARTIGOS TÉCNICOS
Os Artigos da Induﬁx Parafusos reúnem guias, curiosidades, tabelas,
explicações técnicas e downloads voltados para o segmento da ﬁxação.
www.induﬁx.com.br/artigos
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O MELHOR PREÇO É O NOSSO
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+7300 CLIENTES ATIVOS

+6500 ITENS NO CATÁLOGO

28 ANOS DE EXPERIÊNCIA

+180 COLABORADORES

Que encontraram na Indufix o
seu
parceiro
ideal
no
fornecimento de elementos de
fixação. Parafuso é coisa séria
e o nosso time de vendedores
técnicos está pronto para lhe
orientar na melhor escolha em
fixadores para a sua empresa.

A alta qualidade começa com a
seleção da matéria-prima
correta (como por exemplo,
para fabricação de Parafuso
INOX), decidir o método de
produção certo de acordo com
as normas internacionais, e,
finalmente, testar e provar o
resultado.

Há 28 anos a Fábrica de
Parafusos, Porcas e Arruelas
Indufix é lider do mercado
brasileiro na fabricação e
distribuição de elementos de
fixação,
normatizados
ou
especiais, com garantia de
qualidade e inovação.

Desde a sua fundação e
durante nossa jornada, os
valores de nossa família
serviram como alicerce para a
formação de uma cultura
corporativa baseada em um só
compromisso: servir cada um
de nossos clientes de forma
única, garantindo a sua
satisfação.

A NOSSA ESTRATÉGIA PARA O SUCESSO
Com todos esses anos de cooperação com nossos clientes, conseguimos descobrir como promover um impacto sustentável para as empresas.
Identificamos que é preciso fortalecer a capacidade competitiva de nossos clientes. Por isso, os apoiamos nestes três principais de áreas estratégicas.
E isso para nós é uma filosofia que nos motiva todos os dias a estar sempre um passo à frente.

SOLUÇÕES

APLICAÇÃO

LOGÍSTICA

Em primeiro lugar, buscamos
encontrar soluções
ideais
na
avaliação e utilização da melhor peça
de fixação para a aplicação específica
pretendida nos produtos dos nossos
clientes. Atendimento técnico em
todas as etapas de compra.

Em segundo lugar, a partir do
momento que nossos clientes
começam a desenvolver um novo
produto, nossa engenharia de
aplicação oferece as soluções
personalizadas mais inteligentes para
todos os possíveis desafios de fixação.

E em terceiro lugar, cuidamos do
máximo alinhamento da logística na
produção e entrega de produtos com
qualidade,
conformidade
e
pontualidade, eliminando custos de
aquisição na cadeia de fornecimento
de parafusos, porcas e arruelas.

#PRODUTIVIDADE
#EncontrarSoluções

#AlinhamentoDaLogística

#EngenhariaDeAplicação

#TecnologiaInovadora

#Conﬁabilidade

#TempoDeEntrega

#AltaQualidade

#ProcessosCurtos

#Rendimento

www.indufix.com.br

05

cotar@indufix.com.br
www.indufix.com.br
(11) 3207.8466
Rua dos Alpes, 181 | Cambuci | SP

