ALUTIM | 10 ANOS DE HISTÓRIA
Neste 2016, a Alutim completa 10 anos de
existência.
Iniciando suas atividades em Fevereiro de 2006 na
cidade de Timbó/SC, a Alutim se especializou na criação e
fabricação de acessórios para perfis de alumínio. Presente
hoje nos estados de SC, PR, RS e RJ através de fortes
parceiras com grandes Revendas e Distribuidoras do
setor.

Esquadrias, Ferragens, e Componentes.
Pioneira no segmento, a Alutim entende as
necessidades do mercado para continuar investindo em
novos produtos, treinamentos e em melhorias em seu
processo de produção. Tudo isso sempre mantendo seus
valores: compromisso, ética, inovação, justiça, segurança
e respeito.

Passados uma década, a Alutim passou por
mudanças, diversificou sua linha de produtos para o
mercado de construção civil e tem várias soluções em
acessórios que foram criadas para facilitar a instalação de
portões, sacadas e corrimões de alumínio, como: sapatas,
roldanas, terminais, curvas e conexões. Modernizou o
setor de Estoque visando melhorias no atendimento,
reestruturou o setor de Produção e ampliou seu quadro
de representantes para conquistar novos mercados.

A Alutim agradece a todos que fazem parte dessa
história, colaboradores, clientes e fornecedores e espera
que junto de todas essas pessoas a empresa continue a
crescer oferecendo sempre produtos de qualidade. ■

FESQUA 2016

Mais do que acessórios em alumínio, a Alutim
deseja levar segurança para dentro de todos os lares.
Segurança esta, demonstrada através do cuidado e
dedicação no desenvolvimento de cada produto.
Nos últimos anos, a empresa vem investindo em
treinamentos através de Workshops em parceria com as
equipes de vendas de seus clientes e iniciou
recentemente dois grandes projetos: uma Apresentação
Técnica em 3D e Testes de Resistência em sua linha de
produtos.
Para consolidar ainda mais a marca no mercado,
fechar novos negócios e firmar parcerias, esse ano a
empresa participará da 11ª Fesqua, Feira Internacional de

A FESQUA 2016 - Feira Internacional de
Esquadrias, Ferragens e Componentes, chega à sua 11ª
edição consolidada como o maior evento de Esquadrias,
Ferragens e Componentes da América Latina. A feira vem
sendo um verdadeiro e poderoso centro gerador de
negócios e oportunidades lucrativas para as empresas
expositoras e para os visitantes, potenciais compradores
desse mercado.
Apresentando novas soluções e tecnologias para o
segmento, a FESQUA trará inovações em portas, janelas,
fachadas, portões, fechaduras, vidros, maquinário e
equipamentos de ponta para a indústria.
Esse ano a Feira acontece de 21 a 24 de Setembro e
a Alutim fará a sua primeira participação nesse evento
que reúne as melhores soluções em esquadrias, venha
conferir de perto, você é nosso convidado especial. Em
breve novidades!
Fonte: http://www.fesqua.com.br ■
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