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INAUGURAÇÃO DA
NOVA UNIDADE FABRIL
NOVA PLANTA DE FILTROS E ELEMENTOS
Acreditando na recuperação e
volta do crescimento do
mercado nacional, a Filtros
ENGEMAI inaugurou em julho
sua nova Unidade Fabril.
Localizada no Município de
Caieiras próximo ao Rodoanel
a nova planta com área
construída de 4.000 m² está
totalmente voltada a
fabricação de Filtros e
Elementos Filtrantes das
marcas ENGEMAI
e
ENGETEC.
A nova planta contempla o
“Estado da Arte” em
organização fabril e
manufatura enxuta (lean).

ATENDENDO O CLIENTE SEMPRE
Com o estreitamento das fronteiras
mundiais as relações em geral vem
sofrendo grandes mudanças numa rapidez
nunca
vista
e
imaginada, inspirar os
nossos colaboradores
para novos desafios
passa a ser a mais
importante ferramenta
para a realidade atual.
Pensando
nisso
criamos um novo
Layout no escritório
melhorando
as
interfaces entre os departamentos visando
maior sinergia e agilidade na resolução das
rotinas do trabalho.
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MUDE SEU CONCEITO DE FILTRAÇÃO, JUNTE-SE A ENGEMAI!

“A ENGEMAI visa a melhoria contínua
de seu sistema da Qualidade,
garantindo a satisfação de seus clientes,
fornecendo elementos filtrantes de
acordo com os requisitos
especificados.”
www.engemai.com.br

CONHEÇA UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA
A ENGEMAI é uma
empresa nacional focada
no de se nvo lvim e nt o ,

nacionalização e fabricação
de elementos e sistemas de
filtragem.
Fundada em 1988 foi a
pioneira no Brasil na
fabricação dos filtros

destinados
aos
equipamentos
para
Eletroerosão denominados
de EDM (Electrical Discharge
Machine),
t r aba lh ando
sempre com o foco bem

definido na qualidade, no
atendimento ao cliente e
na fabricação dos seus
produtos.

Estar sempre voltada às
necessidades impostas
pelos clientes é a nossa
vocação, fornecemos
serviços e produtos que
atendem ou excedem a
expectativa, visamos o
crescimento e a melhoria
continua.
A ENGEMAI no ano de
2018 estará comemorando
30 anos de operação,
fabricando elementos para
ar, água, combustível,
hidráulico e lubrificante
para as mais variadas
aplicações e mercados.
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