SOLUÇÕES EM AQUECIMENTO INDUSTRIAL

Tecnologia de ponta em sistemas de aquecimento
Como você controla os gastos com energia na sua empresa?
E se você disponibilizasse de equipamentos de maior eficiência energética em
seus processos de aquecimento industrial?

Nós temos a solução e o serviço qualificado para sua empresa!
Visando sempre a eficiência energética, a Gás Service Industrial é a sua opção na busca por
soluções em aquecimento industrial, economia e qualidade. Queremos ajudar a sua empresa
a se destacar, economizar e evoluir cada vez mais!

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SUPORTE TÉCNICO

DESTINADOS A SISTEMAS DE
AQUECIMENTO INDUSTRIAL

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
EM SISTEMAS DE COMBUSTÃO

QUEIMADORES A GÁS

CONVERSÕES ENERGÉTICAS

PARA CADA TIPO DE
APLICAÇÃO INDUSTRIAL

SISTEMAS DE AQUECIMENTO
ELÉTRICO x GÁS

Visando sempre a eficiência energética, a Gás Service Industrial desenvolve projetos e
soluções adequadas e customizadas às necessidades de seus clientes.
Somos uma empresa que atua com manutenção e vendas de sistemas de aquecimento
industrial a gás (estufas, fornos, queimadores, aquecimento de banhos e sistemas de
combustão) e biomassa (fornalhas a cavaco e toras).

SOLUÇÕES EM AQUECIMENTO INDUSTRIAL

Com engenharia e equipe técnica especializada, decorrente de anos de experiência,
buscamos constantemente inovações para fazer com que sua empresa tenha um melhor
desempenho economizando mais.

Projetos customizados
Desenvolvimento de equipamentos e soluções conforme especificações e
necessidade de cada cliente.

Equipe qualificada
Engenharia e equipe técnica especializada e com anos de experiência em
sistemas de aquecimento industrial.

Experiência
Há vários anos fornecendo serviços e equipamentos de última geração
para clientes dos mais diversos segmentos.

Inovação
Busca constante por novas soluções e equipamentos de melhor
desempenho e maior economia.

PRODUTOS E SOLUÇÕES EM DESTAQUE

Sistema de aquecimento
de banhos

Estufas catalíticas de cura
e pré-gelatinização

Queimadores de duto a
gás série D

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES
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Regulagem de gases de
combustão

