
APRESENTAÇÃO
COMERCIAL



A melhor forma de estar 
preparado para as mudanças,
é fazê-las acontecer!

O melhor sentimento que pode existir para as 
pessoas de uma empresa é a satisfação do cliente. 
Desde 1992, a Aminox vem aprimorando 
seus produtos para atender cada vez melhor. 
Sabemos que o foco nas necessidades e desejos dos 
clientes é a base para a existência de nossa empresa.



SOBRE 
A EMPRESA

Foi entendendo o cliente que a Aminox 
se transformou em uma das empresas 
brasileiras líderes na fabricação de 
grelhas rotativas em aço inox e acessórios 
para banheiro. Contudo, sabemos que isso 
não é o suficiente.

O que uma empresa pode fazer para não 
ser engolida por mudanças tão dráticas e 
repentinas? Nós descobrimos. A melhor 
forma de estar preparado para 
mudanças é mudar primeiro. Ou melhor, 
acrescentar.

Com essa visão, em 2014 iniciamos o 
desenvolvimento dos novos ralos lineares 
Aminox.

Sistemas de escoamento de água que 
diminuem a perda de pisos na instação, 
pois são necessários menos corte de placas 
para sua acomodação. Além disso, têm 
capacidade de drenagem muito maior, 
pois agora não falamos mais em pontos 
de escoamento, e sim em “metros” de 
escoamento.

São novas formas de resolver problemas 

antigos que criam novos hábitos e mais 
opções para nossos clientes.

Para nossa satisfação, deu certo! Os 
consumidores têm gostado cada vez mais 
deste novo tipo de sistema de escoamento. 
É o mundo em transformação novamente 
tendo a Aminox como uma de suas 
protagonistas neste processo.

E continuamos inovando. A aprovação de 
nossos clientes nos levou ao lançamento do 
ralo Inivisível Aminox. Desenvolvido para 
ambientes onde é importante que o sistema 
de escoamento da água não apareça, este 
modelo valoriza as áreas revestidas com pisos 
decorativos.

E isso é só o começo. Novos conceitos 
vem sendo constatemente pesados pela 
Aminox para atender nossos clientes 
cada vez melhor, hoje e sempre.

O que nos motiva a mudar e melhorar a 
cada dia é aquele sentimento de entusiasmo 
que dá sentido às nossas vidas e nos faz 
fluir harmoniosamente neste mundo em 
constante transformação.



NOSSOS PRODUTOS 
SÃO DIVIDIDOS EM 3 LINHAS 



Grelhas Rotativas



Linha

Ralos Lineares



Ralos Lineares
- Oculto (tampa inox)
- Invisível (tampa com porcelanato) 



CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS 
PARCEIROS E CLIENTES
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Faça parte da equipe dos 
melhores você também!

Obrigado!


