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Fundada em 1976 pelo italiano Antonio 

Musso e sua esposa, a Musso Inox foi 

pioneira na produção de reboques e 

engates no mercado do Espírito Santo. Nos 

anos seguintes, o casal retornou ao país de 

origem onde a empresa continuou a 

desenvolver seus projetos. Foi no continente 

europeu que a Musso Inox desenvolveu 

novas tecnologias e aperfeiçoou suas 

técnicas de produção.

Em 2010, o filho do casal, Carlos Musso, 

chegou ao Brasil trazendo novo maquinário 

e tecnologia para transformar a empresa em 

uma especialista no mercado de 

disitribuição de aço inoxidável.

Quem Somos
Pense em seu projeto... agora realize!



LINHA DE PRODUTOS

CARRINHOS

Bandeja superior 
em aço inox 304 
e puxadores em 
aço inox 304.
Duas bandejas 
intermediárias 
fabricadas em 
aço inox 304. 

CARRINHO 
PARA 
MATERIAIS

MSS077

ALT.
1050mm 

LARG.
850mm

PROF.
550mm ALT. LARG.

1100mm
PROF.

700mm

Duas portas na parte superior fabricadas 
em aço inox 304, com fecho e puxadores. 
Porta traseira para retirada de material 
contaminado e 4 rodízios Ø215mm 
pneumáticos. 

CARRINHO PARA MATERIAIS
MSS078

1150mm 
PROF.

Bandeja superior e 
inferior em aço inox 
304. Estrutura em 
tubos de aço inox 304 
polido Ø1’’ com parede 
de 1,25mm, bacia em 
aço inox.

CARRINHO 
PARA 
CURATIVOS

MSS079

ALT.
850mm 

LARG.
400mm

PROF.
600mm

Bandejas em aço inox, 
estrutura em tubos de 
aço inox 304 polido, 
suporte para toalhas, 
puxador em aço inox, 
suporte para perfuro 
cortante. 

CARRINHO 
PARA BANHO 
EM LEITO

MSS080

ALT.
850mm

LARG.
400mm

PROF.
600mm

Estrutura em tubos de 
aço inox 304, bandeja 
superior em chapa de 
aço inox 304, cesto 
fabricado em aço inox 
304, puxador em aço 
inox 304.

CARRINHO 
PARA ECG 
ECAFIX

MSS081

ALT.
800mm

LARG.
350mm

COMP.
520mm

Estrutura em tubos 
de aço inox 304, 
tampo superior e duas 
bandejas em aço inox 
com 4 rodízios giratórios 
de Ø 100mm, sendo 
dois com travas e dois 
sem travas.

CARRINHO 
AUXILIAR

MSS082

ALT.
90cm

LARG.
40cm

COMP.
80cm

Fechamentos laterais 
e traseiros fabricados 
em chapa de aço inox 
com prateleira na 
base fabricada em 
chapa de aço inox 
escovado.

CARRINHO 
AUXILIAR 
PARA ECG

MSS074

ALT.
800mm

LARG.
550mm

PROF.
480mm

Perfis laterais e 
fechamentos em aço 
inox, 3 gavetas com 
altura de 150mm, 
sendo que na primeira 
gaveta contém 2 
divisórias contendo oito 
compartimentos cada.

CARRINHO DE 
EMERGÊNCIA 

MSS073

ALT.
1200mm

LARG.
730mm

PROF.
510mm
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ALT.
1150mm 

LARG.
1000mm 

PROF.
550mm

Bandeja superior em aço inox escovado. 
Três bandejas intermediárias fabricadas 
em aço inox escovado, duas portas 
bipartidas fabricadas em aço inox 
escovado com abertura de 180º. 

CARRINHO PARA TRANSPORTE
MSS076

PROF.

Estrutura fabricada 
totalmente em 
aço sae 1010. Uma 
bandeja intermediária 
fabricada em aço 
sae 1010, fecho e 
puxadores em aço 
inox.

CARRINHO 
FECHADO PARA 
MATERIAL

MSS084

ALT.
1150mm

LARG.
1200m

PROF.
700mm

2 gavetas em aço inox, 
com extração através 
de trilhos telescópicos 
e puxadores injetados 
com cesto em aço inox 
e porta almotolia em 
aço inox.

CARRINHO 
PARA 
CURATIVO 

MSS087

ALT.
850mm

LARG.
750mm

PROF.
500mm

Estrutura em perfil 
quadrado de aço 
inox 304, 4 cestos 
removíveis cromados, 
4 rodízios giratórios 
com Ø 75mm.

CARRINHO PARA 
ARMAZENAMENTO
DE CESTOS

MSS088

ALT.
160cm

LARG.
51cm

COMP.
40cm

Carro para transporte 
de pacientes (tipo 
maca mortuária)
completamente 
fabricada em aço inox 
AISI 304 com 
parachoque em toda 
volta.

CARRO PADIOLA

MSS142

ALT.
185cm

LARG.
60cm

COMP.
80cm

MACAS

ALT.
185cm

LARG.
60cm

COMP.
80cm

Fabricada em aço inox AISI 304
com grandes laterais articuláveis
suporte de soro, elevação de cabeceira e
rodízios de 6” especiais para área 
hospitalar com bandagem macia.

MACA PARA TRANSPORTE
MSS141

ALT.
900/1300 mm 

LARG.
500 mm

COMP.
1200mm

Estrutura em tubos de aço inox polido, 
leito removível deslizante fabricado em 
chapa de aço inox escovado, dispositivo 
de segurança de fácil manejo e fixação.

MACA DE TRANSFERÊNCIA
MSS072

ALT. LARG. PROF.

Estrutura em perfil quadrado de aço inox,
leito fabricado em chapa aço inox e
movimento de dorso e perneiras através 
de trilhos cremalheiras.

MACA GINECOLÓGICA
MSS076
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ALT.
180cm

LARG.
60cm

PROF.
80cm

Maca hospitalar fixa padrão em aço inox 
AISI 304 com elevação de cabeceira e 
colchão com capa de courvin.

MACA FIXA P/ EXAME CLÍNICO
MSS140

ALT. LARG. PROF.

Estrutura em aço inox, leito fabricado 
em chapa de aço inox, grades laterais 
articulávei, encaixe para suporte de soro 
e proteção de PVC antiderrapante nos 
pés.

MACA SIMPLES
MSS071

MESAS

Bandeja superior em 
aço inox, estrutura 
em tubos de aço 
inox polido, estrutura 
superior em tubos 
de aço inox polido 
com ajuste de altura 
através de manipulos.                                          

MESA 
AUXILIAR COM 
AJUSTE

MSS073

ALT.
800mm

LARG.
600mm

COMP.
1200mm

ALT.
800mm

LARG.
2100mm

PROF.
800mm

ALT.
800mm

LARG.
430mm

COMP.
600mm

Bandeja superior e inferior em aço inox,
estrutura em tubos de aço inox polido 
com quatro rodízios giratórios.  

MESA AUXILIAR COM RODÍZIOS
MSS015

Bandeja superior e 
inferior em aço inox,
estrutura em tubos de 
aço inox polido com
quatro rodízios 
giratórios.

MESA 
AUXILIAR COM 
RODÍZIOS

MSS016

ALT.
800mm

LARG.
430mm

COMP.
930mm

Bandeja superior e 
inferior em aço inox,
estrutura em tubos de 
aço inox polido com
quatro rodízios 
giratórios.

MESA 
AUXILIAR COM 
RODÍZIOS

MSS017

ALT.
800mm

LARG.
600mm

COMP.
1130mm

ALT.
800mm

LARG.
 450mm

COMP.
1000mm

Estruturas fabricadas em tubos de aço 
inox 304 polido, bandejas fabricadas em 
aço inox escovado e grades de proteção 
nas bandejas.

CONJUNTO DE MESAS 
AUXILIARES

MSS018

Tampo superior e inferior em aço inox,
estrutura em aço inox polido com quatro 
rodízios giratórios com Ø 100, sendo dois 
com travas e dois sem travas.

MESA SEMI CIRCULAR 
 MSS075
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ALT.
800mm

LARG.
450mm

COMP.
800mm

Estruturas fabricadas em tubos de aço 
inox 304 polido, bandejas fabricadas 
em aço inox com rodízios giratórios de 
diâmetro.

CONJUNTO DE MESAS 
AUXILIARES

MSS019
Estrutura fabricada 
em tubos de aço inox 
1” de diâmetro com 
parede de 1,25mm,
fechamento superior 
fabricado em chapa 
de aço inox 304.

MESA PARA 
CONSULTÓRIO 
COM GAVETAS

MSS020

ALT.
900mm

LARG.
500mm

COMP.
1000mm

Bandeja superior e 
inferior em aço inox.
Estrutura em tubos de 
aço inox polido.

MESA 
AUXILIAR COM 
GAVETA

MSS021

ALT.
800mm

LARG.
600mm

COMP.
400mm

Bandeja superior em 
aço inox 304,
estrutura em tubos de 
aço inox 304 polido,
suporte removível 
para instrumental 
cirúrgico em aço inox 
com rodízios giratórios. 

MESA PARA 
INSTRUMENTAL 
CIRÚRGICO

MSS023

ALT.
140/85cm

LARG.
60cm

COMP.
112cm

Estrutura em perfil 
quadrado para evitar 
acidentes em aço inox 
304 polido e coluna 
em perfil quadrado de 
aço inox 304.

MESA DE 
MAYO

ALT.
80/120cm

LARG.
32cm

COMP.
48cm

MSS049

Mesa de Trabalho 
desmontável em aço 
inox AISI 304, chapa 
de 1.0 mm com reforço 
com base dobrável 
para o interno do 
tampo. 

MESA 
DESMONTÁVEL

ALT.
190cm

LARG.
80cm

COMP.
90cm

MSS146

Bandeja superior e 
inferior em aço inox,
estrutura em tubos de 
aço inox polido com
quatro rodízios 
giratórios de Ø 75mm.

MESA AUXILIAR 
COM RODÍZIOS

ALT.
800mm

LARG.
400mm

COMP.
530mm

MSS014

Fabricada em aço inox 
AISI 304 sendo base 
em perfil retangular, 
Coluna telescópica em 
perfil quadrado para 
evitar acidentes, bandeja 
inox com baixo relevo e 
manipulo para ajuste de 
altura.

MESA DE 
REFEIÇÃO

ALT.
650/1200mm

LARG.
400mm

COMP.
750mm

MSS048

Quatro pernas em 
tubo de aço inox 304, 
tampo e prateleira 
em chapa de aço inox 
304, gradil de aço inox 
304 em toda volta e 
quatro rodízios de 2” 
em PU.

MESA AUXILIAR 
COM GRADIL

ALT. LARG. COMP.
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SUPORTE

Base em tubo de aço 
inox quadrado com 4 
pés ( H ).
Coluna fixada à base 
em tubo de aço inox 
redondo com haste 
em tubo de aço inox,
4 ganchos em cruz.

SUPORTE 
DE SORO 
HOSPITALAR

MSS001

SORO
ALT. LARG. COMP.

Base em tubo de aço 
inox quadrado curvo em 
máquina com 4 pés ( H ).
Coluna fixada à base em 
tubo de aço inox redonda 
com haste em tubo de aço 
inox, 4 ganchos alternados.

SUPORTE 
DE SORO 
HOSPITALAR

MSS002

ALT. LARG. COMP.

Base em tubo de aço 
inox quadrado curvo 
em máquina com 04 
pés ( + ).
Coluna fixada à base 
em tubo de aço inox 
redondo com haste 
em tubo de aço inox, 4 
ganchos alternados.

SUPORTE 
DE SORO 
HOSPITALAR

MSS003

ALT. LARG. COMP. ALT.
140mm

LARG.
100mm

COMP.
900mm

Haste móvel em tubo de aço inox redondo AISI 
304, 4 ganchos, encaixe em chapa de aço inox 
para fixar à parede. Permite giro de 180º

SUPORTE DE SORO DE PAREDE
MSS004

ALT.
1150/20000mm

LARG.
400mm

PROF.
400mm

Base em forma de H em tubos quadrados de 
aço inox 25 x 25 mm,
coluna receptora em tubo inox 7/8”,″
haste telescópica em tubo de aço inox 
5/8”. Gancheira com 4 ganchos, sistema de 
regulagem atrvés de manipulos.

SUPORTE COM RODÍZIOS
MSS096

Base em aço inox 304.
Haste regulável 
fabricada em tubo 
de aço inox 304 
polido com 4 ganchos 
fabricados em aço 
inox 304 polido.

SUPORTE SEM 
RODÍZIOS

MSS097

ALT.
1600mm

LARG.
400mm

PROF.
400mm

Base para fixação na 
parede fabricada em 
chapa de aço inox 304.
Haste fabricada em 
tubo de aço inox 304 
polido com 4 ganchos 
fabricados em aço inox 
304. 

SUPORTE DE 
SORO PARA 
FIXAÇÃO

MSS098

ALT. LARG. COMP.

Quatro pernas em 
tubo de aço inox 304, 
tampo e prateleira em 
chapa de aço inox 304 
com quatro rodízios de 
2” em PU.

MESA AUXILIAR 
PADRÃO

ALT. LARG. COMP.
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ALT.
0,65/120cm

LARG.
0,40cm

PROF.
0,40cm

Base para fixação na parede fabricadas 
em chapa de aço inox.
Haste fabricada em tubo de aço inox 304 
polido com 4 ganchos.

SUPORTE PARA FIXAÇÃO
MSS099

Haste em tubo de 
aço inox 304, apoio 
para braço em chapa 
revestida de courvin 
com 4 rodízios e 
regulagem de altura 
por manipulo.

APOIO PARA 
BRAÇO

MSS100

ALT. LARG. PROF.

ARMÁRIOS

Perfis estruturais 
em tubos de aço 
inox escovado, base 
fabricada em chapa 
de aço inox escovado 
com cinco prateleiras 
fabricadas em chapa 
de aço inox escovado.

ARMÁRIO 
ARAMADO 

MSS057

ALT.
2mt

LARG.
50cm   

COMP.
100mm

Estrutura em tubo de aço 
inox AISI 304,
três pés providos de 
rodízios giratórios de 
2” (50mm), dimensão 
aproximada: 
530 x 850 mm. 
Capacidade aproximada: 
100L

SUPORTE 
HAMPER INOX 

MSS007

ALT. LARG. COMP.

Estrutura em perfil 
de inox 304, fechado 
em chapa de aço inox 
304, três prateleiras 
internas,
duas portas em aço 
inox 304 e pés com 
reguladores de nível 
com rodízios de 5”.

ARMÁRIO EM 
AÇO INOX 

MSS032

ALT.
1900mm

LARG.
700cm   

COMP.
900mm

Estrutura em perfil 
de inox 304, fechado 
em chapa de aço inox 
304, duas prateleiras 
internas, duas portas 
em aço inox 304.

ARMÁRIO 
SUSPENSO

MSS033

ALT.
800mm

LARG.
500mm   

COMP.
1000mm

ASSESÓRIOS
GERAIS

Estrutura em tubo de 
aço inox AISI 304,
três pés providos de 
rodízios giratórios de 2” 
(50mm),
dimensão aproximada: 
530 x 850 mm. 
Capacidade aproximada: 
100L

SUPORTE 
HAMPER INOX 

MSS008

ALT.
850mm

LARG.
530mm

COMP.
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Estrutura em tubo de 
aço inox AISI 304,
três pés providos de 
rodízios giratórios de 2” 
(50mm),
dimensão aproximada: 
530 x 850 mm.
Capacidade 
aproximada: 100L

SUPORTE 
HAMPER INOX 

MSS009

ALT.
850mm

LARG.
530mm

COMP.

Apoio de braço em 
aço inox, base tubular 
em aço inox.
Possui 3 pés com 
ponteiras plásticas.
Tamanho da concha 
20cm em de aço inox.

SUPORTE 
APOIO DE 
BRAÇO

MSS011

ALT.
0,75/1,15mm

LARG. COMP.

Estrutura em 
tubo de aço inox, 
piso em aluminio 
antiderrapante,
pés com ponteiras de 
borracha.
Capacidade: 120Kg.

ESCADA 
CLÍNICA 
HOSPITALAR

MSS012

ALT.
390mm

LARG.
140mm

COMP.
330mm

Construído 100% em 
aço inox AISI 304, com 
três cabides e com 
opção até cinco. 

PORTA 
AVENTAL DE 
PAREDE

MSS005

ALT.
11cm

LARG.
28cm

COMP.
72cm

Porta Avental de 
chumbo móvel tipo 
cabide para 5 aventais 
de chumbo elaborado 
em estrutura de 
aço inox. Cabides 
escamoteáveis. em 
aço inox.

PORTA 
AVENTAL DE 
CHUMBO

MSS006

ALT.
1200mm

LARG.
600mm

COMP.
500mm

Estrutura em perfil 
quadrado de aço inox 
reforçada com
degraus em inox 
prensado antiderrapante 
e base para apoio em 
borracha.
Capacidade: 120Kg.

ESCADA 
CLÍNICA 
HOSPITALAR

MSS013

ALT.
390mm

LARG.
540mm

COMP.
330mm

Estrutura fabricada 
em tubos redondos de 
aço inox AISI 304 de
3/4″ de diâmetro x 
1,25mm de espessura 
com manopla para 
condução por 
terceiros.

CADEIRA DE 
BANHO

MSS036

ALT.
90cm

LARG.
45cm

COMP.
55cm

Estrutura em tubos 
de aço inox 304, 
assento em aço inox 
304, puxador em aço 
inox, encosto e apoio 
para os pés em aço 
inox e encosto traseiro 
revestido em courvin.

CADEIRA DE 
BANHO PARA 
OBESO

MSS038

ALT.
40cm

LARG.
50cm

COMP.
105/60cm

Estrutura fabricada 
em tubos redondos de 
aço Inox 1’″x1,5mm.
Assento fabricado 
em chapa de aço inox 
com assento sanitário 
plástico tipo concha.

CADEIRA DE 
BANHO PARA 
OBESO

MSS037

ALT.
1050mm

LARG.
80mm

PROF.
450mm
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Estrutura em tubos 
de aço inox com base 
em chapa de aço inox 
escovado, borracha 
antiderrapante e 
ponteira de borracha 
antiderrapante em PVC.

PLATAFORMA EM 
AÇO INOX

MSS040

ALT.
180mm

LARG.
500mm

PROF.
400mm

Estrutura fabricada 
em tubos redondos 
de aço inox com 
degraus revestidos 
com borracha 
antiderrapante e pés 
com ponteiras em 
PVC.

ESCADA DOIS 
DEGRAUS

MSS042

ALT.
400mm

LARG.
400mm

PROF.
400mm

Estrutura em tubos de 
aço inox, suporte para 
avental em aço inox, 
ponteiras plásticas 
para acabamento com 
4 rodízios giratórios de 
Ø 75mm.

SUPORTE PARA 
AVENTAL DE 
CHUMBO

MSS044

ALT.
1700mm

LARG.
700mm

COMP.
600mm

Estrutura em tubos 
de aço inox, suporte 
para avental em aço 
inox com ponteiras 
plásticas para 
acabamento. 
Capacidade para até 
5 aventais.

SUPORTE PARA 
AVENTAL

MSS045

ALT.
1700mm

LARG.
1000mm

PROF.
600mm

Estrutura em tubos de 
aço inox 304 com 3 
rodízios giratórios com 
Ø 50mm.

PORTA 
HAMPER

MSS046

ALT. LARG. COMP.

Estrutura em tubo 
de aço Inox AISI 304, 
assento em chapa 
de aço inox com 
regulagem de altura 
através de fuso 
roscado.

BANQUETA 
GIRATÓRIA

MSS050

ALT.
75cm

LARG.
35cm

COMP.
50cm

Estrutura em tubos 
de aço inox, assento 
almofadado revestido 
em courvin com 
regulagem de altura 
através de fuso roscado 
com quatro rodízios 
giratórios de Ø2’.

BANQUETA 
GIRATÓRIA

MSS052

ALT.
75cm

LARG.
35cm

COMP.
50cm

ALT. LARG. PROF.

Estrutura em tubos perfil quadrado 
20x20 de aço inox 304 com divisórias em 
policarbonato para facilitar limpeza com 
rodízios especiais Ø 60mm.

BIOMBO EM AÇO INOX
MSS053

Estrutura 
confeccionada em 
tubo de aço inox 
de 120mm com 
capacidade para 5L 
com rodízios giratórios 
de Ø 2’’ .

BALDE 
A CHUTE

MSS056

ALT. LARG.
22cm

COMP.
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Estrutura em tubos 
de aço inox 304 com 
assento em aço inox 
304, puxador em aço 
inox, encosto e apoio 
para os pés em aço 
inox.

CADEIRA DE 
BANHO PARA 
OBESO

MSS039

ALT.
43cm

LARG.
53cm

COMP.
100cm

Estrutura em tubos de 
aço inox 304, tampa 
em aço inox com 
acionamento através 
de pedal com 3 
rodízios giratórios com 
Ø 50mm.

PORTA HAMPER
COM TAMPA

MSS047

ALT. LARG. COMP.

Estrutura em tubo de 
aço inox AISI 304 com 
assento em chapa de 
aço inox e regulagem 
de altura através de 
fuso roscado.

BANQUETA 
GIRATÓRIA COM
ENCOSTO

MSS051

ALT.
75cm

LARG.
36cm

COMP.
50cm

ALT.
170cm

LARG.
180cm

PROF.

Estrutura fabricada 100% em aço inox 
AISI 304, combate de forma composta de 
lona lavável ideal para área hospitalar.

BIOMBO TRIPARTIDO
MSS139

ALT. LARG. PROF.

Bancada composta com rodabanca e 
rebaixo. Fabricado 100% em aço inox AISI 
304 e expurgo com tampa.
Opção com sifão em aço inox.
Tamanhos feitos sob medidas.

BANCADA COM EXPURGO 
MSS136

Fabricado em aço 
inox AISI 304, bloqueia 
odores provenientes 
do esgoto e retém os 
sólidos com tampa.
Tamanho variados sob 
medida.

SIFÃO PARA 
EXPURGO

MSS137

ALT. LARG. COMP.

Fabricada 100%  em 
aço inox AISI 304
com medidas variadas 
feito sob medida.

BANHO MARIA
MSS138

ALT. LARG. COMP.

Fabricada 100%  em 
aço inox AISI 304
com medidas variadas 
feito sob medida.

ESTANTE  
EM AÇO INOX

MSS143

ALT. LARG. COMP.

Estrutura fabricada 
em aço inox AISI 304 
com suporte para 
monitor com rotação 
de 180º.

ESTATIVA
MSS145

ALT. LARG. COMP.
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Cesto fabricado 100% 
em aço inox AISI 304
idôneo para autoclave 
e CME, reforçados
de material 
que impede a 
contaminação.

CESTO P/ CME

MSS133

ALT.
195mm

LARG.
540mm

COMP.
360mm

Fabricado em tela 
100% aço inox
AISI 304 com reforço 
nas extremidades,
opção com tampa e 
sem tampa.
Medidas variadas.

CESTO ARAMADO

MSS134

ALT. LARG. COMP.

ALT.
750mm 

LARG.
400mm

COMP.
800mm

Estrutura em tubos de aço inox 304 polido, 
berço composto por acrílico cristal com 
sistema de elevação através de cremalheira 
e inclinação trendelemburg. Fácil remoção 
do berço para higienização com colchonete 
fabricado em espuma revestido em courvin.

BERÇO PEDIÁTRICO
MSS070

ALT.
760mm

LARG.
1200mm

PROF.
710mm

Estrutura em tubos de aço inox 304, 
tampo superior e inferior fabricado em 
inox 304 com 4 rodízios giratórios com 
Ø 75mm. 

BANCADA EM AÇO INOX
MSS059

Bandeja superior em 
aço inox escovado 
com estrutura em 
tubos de aço inox 
304 polido e tampo 
reforçado com tubos 
de aço inox 304 
escovado.

BANCADA EM 
AÇO INOX

MSS060

ALT.
800mm

LARG.
600mm

COMP.
1400mm

Estrutura em tubos 
de aço inox 304 com 
tampo superior e 
inferior fabricado 
em aço inox 304. 
Acabamento dos 
tubos com tampos 
em nylon.

BANCADA EM 
AÇO INOX

MSS122

ALT.
760/1200mm

LARG.
1200mm

PROF.
710mm

Estrutura em tubos de 
aço inox 304 com
tampo superior e 
inferior fabricado em 
aço inox 304 com
4 rodízios giratórios 
com Ø75mm.

BANCADA 
EM AÇO 
INOXIDÁVEL

MSS061

ALT.
750mm

LARG.
1200mm

PROF.
700mm

Perfis e colunas 
estruturais em chapa 
de aço inox escovado 
com tampo superior 
em chapa de aço inox 
escovado.
Calha de tomadas 
com 4 pontos.

ESTAÇÃO DE 
TRABALHO

MSS102

ALT.
1760mm

LARG.
1400mm

PROF.
750mm



Linha

Cozinhas
Coifas, bancadas, prateleiras desenvolvidos 

com a alta tecnologia do inox feito sob 

medida para a sua cozinha visando o 

requinte e a funcionalidade.

Linha

Design
Produtos desenvolvidos pela equipe 

criativa que oferece as mais diversas 

tendências do mercado sempre 

priorizando a funcionalidade, a beleza e 

a ergonomia. 

A qualidade e resistência do aço inox 

permite a utilização em diversos 

ambientes conforme sua necessidade 

com alta durabilidade assegurada. 

Linha

Industrial

Outros Serviços
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