
Soluções em produtos 
de aço inox.



METANOX, DESDE 2000 
TRANSFORMANDO AÇO INOX EM 
PRODUTOS COM EXCELÊNCIA.



QUEM SOMOS 

Fundada em 2000, a Metanox Metalúrgica é uma empresa nacional que atua no ramo 
de aço inox para os mais diversos projetos. A Metanox é um empresa 
empreendedora, buscando competitividade, novos equipamentos, tecnologia e mão 
de obra especializada, onde a cada ano vem aprimorando seus produtos e serviços 
para melhor atender as necessidades de seus clientes e do mercado.

Com foco na satisfação dos clientes e na qualidade de seus produtos e serviços, a 
Metanox trabalha com determinação, visando o futuro; e a melhor forma de 
demonstrar isso é a evolução constante de suas atividades, atuando sempre em 
parceria com seus clientes, fornecedores e colaboradores.

É acreditando no crescimento e no aperfeiçoamento constante que a Metanox segue 
em frente. Unificando forças, criando uma empresa sólida, ética e visionária.

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

Proporcionar soluções 
personalizadas e 
padronizadas em aço inox 
com excelência, 
garantindo a satisfação de 
todos os envolvidos.

Ser referência nacional no 
desenvolvimento de 
soluções em aço inox.

Ética, responsabilidade, 
compromisso, 
transparência, atitude 
colaborativa, inovação.
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No ano 2000 a Metanox 
foi fundada em Picadas 
do Sul (São José - SC), 
com uma área de 450m².

Em 2004, a empresa 
investiu em máquinas 
como a solda ponto (c/ 
microprocessador), 
solda pino e adquiriu seu 
primeiro Caminhão. 

Com o constante 
crescimento no 
mercado, a Metanox 
investiu na ampliação 
da fábrica para 900m² e 
na aquisição de novas 
máquinas.

O ano 2008 foi marcado 
pela compra do terreno 
onde, após alguns anos, 
começaria a construção 
da nova sede.

A empresa investiu na 
compra de novos carros 
devido ao grande 
crescimento e fluxo de 
vendas.

Em 2012 foi iniciada a 
construção da nova sede 
da empresa, no Centro 
empresarial e industrial 
da Palhoça (CEIP).

Com a ampliação das 
linhas de produtos, a 
Metanox investiu em 
máquinas como a 
Dobradeira de chapas.

2017
nova sede

Em 2017 a empresa 
inaugurou seu novo 
espaço na Palhoça (SC), 
com 1450m² de área 
construída.
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Em 2017 a Metanox conquistou um 
novo espaço, nossa estrutura foi 
projetada pensando no melhor fluxo de 
trabalho e visando o crescimento 
constante da empresa.

Contamos com uma equipe qualificada 
e maquinário de ponta para dar suporte 
a produção. estoque de tubo

corte de tubo

dobra de tubo corte e dobra de chapa

showroom

torno e furadeiras

acabamento

limpeza 
das peças

almoxarifado

escritório
(piso superior)

estoque de chapa

expedição

Possuímos maquinário de ponta que, além 
de catalisarem a produção, nos abrem um 
grande leque para o desenvolvimento de 
novos produtos. Nossas máquinas 
permitem cortes em chapas de até 4mm e 
dobras em chapas de até 6mm. Além 
disso, a empresa investe constantemente 
em equipamentos que auxiliam e agilizam 
os processos produtivos.

A FÁBRICA

1450
m²

         de área construída

fluxo de trabalho
Nosso parque fabril foi projetado e 
construído pensando no melhor fluxo de 
trabalho para os funcionários, desde a 
entrada da matéria prima, 
desenvolvimento, acabamento, limpeza e 
expedição dos produtos. Com este fluxo 
conseguimos agilizar os processos 
internos e garantir a organização da 
fábrica.

frota
A Metanox dispõe de uma frota que conta 
com caminhões, carros e van. Desta forma 
conseguimos realizar a entrega dos 
produtos de maneira rápida e segura, seja 
em grande ou pequena quantidade.

tecnologia



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A Metanox trabalha exclusivamente com o Aço 
inox, uma matéria prima 100% e infinitamente 
reciclável. O número de vezes em que o 
material é reciclado, não influencia nas suas 
características e propriedades. Dessa forma, 
reduz a frequência de manutenção e descarte, 
sendo assim, um material ecologicamente 
correto.

INFINITAMENTE 
RECICLÁVEL

AÇO 
INOX

USO
DA LUZ  
SOLAR

A fábrica possui placas translúcidas no teto, dispostas 
de forma estratégica, de maneira que não há 
necessidade do uso da luz elétrica em dias de sol. Nós 
priorizamos também, o uso de lâmpadas de led como 
forma de economziar energia e preservar os recursos 
naturais.

A Metanox possui um sistema inteligente de captação da 
água da chuva. A água é captada, armazenada, utilizada 
e posteriormente descartada. Dessa forma, além de 
economizar, nós aproveitamos a água da chuva e 
preservamos o recurso natural.

USO DA 
ÁGUA DA 
CHUVA

COLETA 
SELETIVA 
DO LIXO

A empresa possui uma política de coleta seletiva do lixo, 
que consiste na separação dos resíduos sólidos e 
orgânicos gerados. Com isso, o processo de reciclagem é 
otimizado, uma vez que os resíduos já foram 
previamente separados.

Além de trabalharmos com uma matéria prima 100% reciclável, 
possuímos políticas internas que auxiliam na preservação do meio 
ambiente como o sistema de captação da água da chuva, uso da 
luz natural e coleta seletiva do lixo.



PRODUTOS  PRODUTOS
SOLUÇÕES PADRONIZADASSOLUÇÕES SOB MEDIDA

Além dos produtos sob medida, trabalhamos com uma grande 
variedade de produtos padrões, que foram pensados e desenvolvidos 

p/ atender as mais diversas necessidades.

Trabalhamos com soluções de produtos sob medida, atendendo as diferentes 
situações e necessidades dos clientes, tanto no âmbito industrial quanto residencial.

FERRAGENS

Ferragens para vidro, dobradiças, 
fechaduras, pivôs, suportes, 
puxadores, batentes, trincos, etc.

TORRES

Torres redondas, quadradas e 
retangulares para Guarda-corpo 
de vidro.

Spiders mais robustos ou mais 
simples, modelos com ou sem 
regulagem. 

Prolongadores redondos ou 
quadrados com diversos 
tamanhos e formas de fixação.

Boxes retos ou em “L” com 
sistema exclusivo de roldana 
aparentes.

Perfis em U para vidro. Perfis de 
15x15x15,  20x11x20, 20x13x20, 
25x15x25mm.

Puxadores redondas, quadradas e 
retangulares.

Caixas c/ porta de vidro ou de 
inox, fixação no chão ou na 
parede.

Suporte giratório para TV em 
360°, para todos os tipos de 
televisores.

SPIDERS

CAIXA DE HIDRANTE PIPES.TV

GUARDA-CORPO

Guarda corpo em tubo 
redondo, quadrado ou 
retangular, para vidro ou 
com proteções em tubo. 
Alturas e bitolas de acordo 
com a necessidade do 
cliente.

CORRIMÃO

Corrimão em tubo redondo,  
quadrado ou retangular. 
Alturas e bitolas de acordo 
com a necessidade do 
cliente.

Pias, mesas e tanques com 
ou sem espelho, com plano 
liso, gradeado ou 
contraventado, com 
diferentes opções de cuba, 
etc.

PIAS, MESAS E TANQUES

ESTANTES E PRATELEIRAS

COIFAS E SISTEMA DE EXAUSTÃO

Coifa caixote, uma água, 
duas águas, de centro ou de 
parede, com ou sem filtro, 
com ou sem sistema de 
exaustão. 

Estantes e prateleiras lisas, 
gradeadas ou perfuradas. 
Estantes com pés redondos 
ou quadrados, com ou sem 
regulagem.

ARMÁRIOS
Armário horizontal, vertical, 
aéreo, com portas de vidro 
ou de inox, abertura de giro 
ou de correr.

CARROS

Carro esqueleto, plataforma, 
2 planos de apoio, fechado, 
etc. Alturas e bitolas de 
acordo com a necessidade 
do cliente.

DECORATIVOS
Mesas de jantar, de centro, 
tirantes, escadas 
marinheiro, suportes para 
espeto, revestimentos, etc.

PUXADORES

BOXESPROLONGADORES PERFIL U



PROCESSOS INTERNOS

Processo interno para soluções de 
produtos sob medida

necessidade do cliente
Inicialmente, junto com o cliente, levantamos 
as informações necessárias para elaborar 
nossa proposta comercial, levando em 
consideração quantidade, prazo de entrega, 
matéria prima, acabamento e instalação.

fechamento do pedido
Após a aprovação da proposta, é solicitado 

ao cliente os dados para cadastro e 
faturamento. Posterior a isso será emitido o 

Pedido, que por sua vez só será liberado para 
produção mediante pagamento da entrada. 

leitura da obra
Essa etapa é fundamental para a execução 
do projeto, é imprescindível que a obra esteja 
em condições ideais para que possa ser feita 
a medição, respeitando as tolerâncias 
mínimas de prumo, nível e esquadro.

projeto arquitetônico
Caso o cliente ou arquiteto da obra forneça o 

projeto arquitetônico, serão alinhadas 
medidas da obra com as medidas do projeto, 

fazendo as adequações necessárias 
mediante aprovação do cliente.

projeto final
Todos os pedidos acompanham projetos 
minuciosamente elaborados por 
profissionais qualificados na área e 
softwares de última geração. 
Posteriormente, os projetos são enviados 
para o cliente para análise e aprovação.

renderização
Em alguns casos é necessário além do 

projeto técnico com as especificações de 
medidas, um rendering (imagem ilustrativa 

do produto) para esclarecer qualquer tipo de 
dúvida com relação ao produto.

produção
Todos os pedidos são produzidos 
respeitando as normas da ABNT e 
Segurança do trabalho. Os produtos são 
desenvolvidos e liberados com todas as 
especificações necessárias para a produção 
interna na fábrica.

montagem
A montagem será realizada por uma equipe 

treinada conforme cronograma estabelecido 
entre a empresa e o cliente. A montagem 

acontece de forma rápida pois as peças já 
saem da fábrica praticamente prontas.

finalização
O cliente receberá a obra, preenchendo 
nosso formulário de entrega mediante 
avaliação do mesmo. O objetivo é melhorar 
sempre e garantir a satisfação dos nossos 
clientes.
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Processo interno para soluções de 
produtos padronizados

PROCESSOS INTERNOS

Possuímos uma grande variendade de produtos 
padrões como colunas para vidro, ferragens, 
prolongadores, spiders, barras de apoio, etc. Como 
são produtos previamente definidos e projetados, o 
processo interno é diferenciado, a produção e o 
prazo de entrega são mais rápidos.

prazos mais rápidos
Os produtos padrões são peças 100% definidas, portanto, ao serem 
solicitadas não precisam ser desenvolvidas, pois já possuem projeto para 
execução. Dessa forma o processo se torna ágil e o prazo mais rápido.

despachamos para todo o Brasil
Os produtos que fazem parte da linha de produtos padrões, podem ser 
despachados em todos os estados do Brasil. A empresa possui grandes 
parceiros que auxiliam na execução desse serviço.   

estoque peças
Os produtos padrões possuem um estoque mínimo de peças para que 
quando solicitados, eles já estejam disponíveis para despache. Essa é uma 
qualidade que potencializa a nossa capacidade de entrega rápida. 

variedade dos produtos
Possuímos uma ampla variedade de peças padrões que foram pensadas e 
desenvolvidas para atender a diversas situações e necessidades de projetos. 
São produtos que se adequam a diferentes ambientes e contextos. 

material técnico para consulta
Disponibilizamos material técnico de apoio para consulta. Esse material é 
fundamental para auxiliar os clientes no momento da escolha do produto. O 
objetivo desse material é sanar o maior número de dúvidas possíveis.

fácil reposição
Uma vantagem dos produtos padrões é a facilidade de reposição. Em 
situações onde o cliente necessita de um número extra de peças, além 
daquelas que já havia solicitado, as peças padrões são opções disponíveis. 

melhorias
Apesar de os produtos padrões serem totalmente definidos, nós 
trabalhamos constantemente na análise da qualidade e eficiência desses 
produtos para mantê-los atualizados dentro do que o mercado exige.

As peças padrões possuem um custo diferenciado, menor se comparado 
as peças personalizadas, pois se tratam de peças previamente projetadas. 
Sendo assim, o custo é menor pois parte do processo já foi desenvolvido.

preço diferenciado para revenda
A empresa possui uma política de desconto especial para peças padrões 
de revenda, seja para empresas de móveis, vidraceiros, entre outros. São 
peças que não exigem desenvolvimento, portanto, possuem valor 
diferenciado.   

SOLUÇÕES SOB MEDIDA SOLUÇÕES PADRONIZADAS

menor custo

VANTAGENS DAS SOLUÇÕES PADRONIZADAS



DIFERENCIAIS
POR QUE ESCOLHER A METANOX?

Desde o ano 2000 a Metanox desenvolve produtos em aço 
inox para diversos setores. Possuímos uma vasta 
experiência nesse ramo.

Ao longo da nossa trajetória, fomos adquirindo e 
atualizando o maquinário, para dar suporte e agilizar nossos 
processos produtivos.

tecnologia de ponta

Trabalhamos com o aço inox AISI 304 e 316, matéria prima 
de alta qualidade. 

matéria prima de qualidade

Possuímos uma grande variedade de produtos 
padronizados, mas também trabalhamos com produtos sob 
medida.

variedade de produtos

Para nós, cada projeto é especial e valorizamos cada 
detalhe do produto, pois sabemos que os detalhes fazem 
toda a diferença.

profissionais qualificados

A família Metanox conta com profissionais extremamente 
qualificados para atender os cliente, desde fechamento, 
entrega e pós venda.

showroom

A empresa possui um amplo showroom, para que os 
clientes possam conhecer melhor os detalhes e aplicações 
dos produtos.

frota

software específico

Utilizamos o software original do Solidworks, que nos dá 
base para o desenvovimento detalhado dos produtos.

Todos os projetos são desenvolvidos em 3D, com o maior 
número de detalhes possíveis, para que cliente compreenda 
100% o produto.

projetos 3d

experiência de mercadodesde

2000

importancia dos detalhes

Possuímos uma grande frota, incluindo carros e caminhões, 
que nos possibilitam entrera rápida e segura.

Residência 
Florianópolis/SC



PROJETOS ENTREGUES

Residencial Porto di Vernazza
Florianópolis/SC

Residência
Grande Florianópolis/SC

Residência
Florianópolis/SC

Academia ByWall
Itapema/SC

Cassol Centerlar
Caxias do Sul/RS

Tresór Residence
Florianópolis/SC

Residencial Vista Bella
Florianópolis/SC

Residência
Florianópolis/SC

Clínica
Florianópolis/SC



Edifício Alguma Coisa
Florianópolis/SC

CLIENTES

PARCEIROS

Residência
Florianópolis/SC



Rua Cecília do Rego Almeida Q AS LT04 - Jardim Eldorado, 
Distrito Industrial II - Palhoça/SC - CEP 88133 - 560

+55 48 3257 1855
www.metanox.com.br

/metalurgicametanox

@metanoxmetalurgica


