
Perfil breve

It’s our turn!

Know-How nos pequenos detalhes
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Um fornecimento de qualidade, na quantidade e tempo certos é 
importante para nós. Além disso, queremos estar acessíveis aos 
nossos clientes.

Através de um estoque próprio no Brasil, sob liderança brasileira, 
podemos alcançar esse objetivo. Nosso armazém em Curitiba tem 
um grande número de Tampões Roscados com anel de vedação, 
Válvulas de Purga e Visores de Nível de Óleo com dimensões co-
muns em estoque. Todas peças são fabricadas na Alemanha.

Nós nos preocupamos com o desembaraço aduaneiro e impor-
tação, e obviamente com um correto armazenamento.

Nossos clientes se beneficiam do grande número de peças que 
armazenamos. Isso permite que você possa adquiri-las a preços 
mais baixos, mesmo quando precisa apenas de pequenas quan-
tidades, por ex., para manutenção e reparação. Adicionalmente, 
nós conseguimos fornecer nossos produtos em um curto espaço 
de tempo. Além disso, também oferecemos o armazenamento de 
peças personalizadas segundo especificações do cliente. Assim, 
nossos clientes reduzem sua própria necessidade de armazena-
mento, poupam espaço e veem suas necessidades serem rapida-
mente satisfeitas.

Nossas competências
• Tampões Roscados com anel de vedação
• Válvulas de Purga
• Visores de Nível de Óleo
• Bujões magnéticos
• Tampões Roscados uso pneumática
• Bicos

Suas vantagens

•  Preços competitivos, mesmo em pequenas quantidades
• Curtos prazos de entrega
•  Etiquetagem clara e com rastreamento
• Armazenamento de acordo com a necessidade
• Sem esforço de desembaraço importação
• Sem atrasos 

A HEINRICHS do BRASIL, tem como foco principal, suprir o mer-
cado brasileiro com peças torneadas para equipamentos mecâ-
nicos, hidráulicos e pneumáticos.


