A Empresa
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confian� que se renova. Isto porque seus clientes n� s� apenas atendidos por uma empresa
inovadora e s�ida. �mais do que isso. A Unidox os considera como parceiros, entendendo a
cultura e as necessidades de cada um deles. S�assim �poss�el oferecer a solu�o certa e o
melhor produto para atingir grandes resultados.<br /><br />O cliente da Unidox conta ainda
com uma equipe t�nica altamente qualificada, com um sofisticado e eficiente sistema de
log�tica - que assegura absoluta confiabilidade de abastecimento 24 horas.<br /><br />A
Unidox tem o compromisso com o cliente de focar obstinadamente na entrega de valor para o
cliente por meio de inova�o cont�ua, de forma a melhorar a qualidade de seus produtos,
servi�s, confiabilidade, produtividade, seguran�, efici�cia energ�ica e desempenho
ambiental. Gerar valor para clientes, operando e provendo, de forma sustent�el, solu�es em
gases.</p> <p>A Unidox �uma empresa 100% nacional, que atua no mercado industrial de
gases do ar h�mais de 24 anos, e possui larga experi�cia na fabrica�o, comercializa�o e
distribui�o de gases.<br /><br />A UNIDOX apresenta a alta tecnologia aliada a servi�s
personalizados para atender da melhor forma a seus clientes, para isso foca seu crescimento
em servi�s e tecnologia de aplica�o de gases industriais, medicinais e especiais. <br /><br
/>Tendo ampliado seus neg�ios a todo territ�io nacional, a UNIDOX vem atuando em TODAS
AS REGI�S DO PA�, dentro do conceito de chegar diretamente a seus clientes e ao mercado,
onde quer se encontrem, qualquer que seja seu porte: desde as grandes industrias, que
utilizam toneladas de gases por dia, at�as pequenas oficinas, que consomem alguns metros
c�bicos por m�.</p> <p>Os esfor�s da UNIDOX se concentram no fornecimento de gases
industriais, como o Acetileno, Oxig�io, Nitrog�io, Arg�io, Misturas, Hidrog�io, H�io e G�
Carb�ico; Gases Especiais preparados para uso espec�ico; e Gases Medicinais que incluem
o oxig�io, �ido nitroso, ar comprimido, nitrog�io e g� carb�ico. <br /><br />A UNIDOX Ainda
possui uma das mais completas linhas de equipamentos, acess�ios e consum�eis para solda
e corte de metais como: Tanques Criog�icos, Carburetos de C�cio, Carreta Manifold de
Acetileno, Cestas (Racks) para todos os tipos de gases, M�uinas de solda (MIG, MAG, TIG e
el�rica), eletrodos, materiais de seguran�, ma�ricos para corte e solda, centralizadas,
reguladores de alta e baixa press� e toda linha de equipamentos necess�ios para o perfeito
desempenho, desde pequenas oficinas mec�icas, at�grandes consumidores como
metal�rgicas, plataformas, estaleiros, sider�rgicas, p�os petroqu�icos, Usinas nucleares,
entre outros. <br /><br />A UNIDOX tamb� trabalha com toda a linha de equipamentos para a
�ea medicinal, como: V�vulas Reguladoras Centralizadas; Aspiradores; Umificadores;
Aparelhos de Oxig�io Port�eis; Cateteres; Compressores Isentos de �eo; Painel de Alarme
Medicinal; Tomadas Duplas e triplas; Posto de Consumo Medicinal;Acess�ios para Oxigena�o
e Nebuliza�o; Maletas Port�eis; Sistema de Oxigena�o e Aspira�o para Cilindro; Central
Manifold para Cilindros, macronebulizadores, conjuntos port�eis, reanimadores, entre
outros.<br /><br />A UNIDOX tem sua unidade fabril de gases do ar e acetileno, situada,
estrategicamente, no munic�io de Serop�ica, no Rio de Janeiro, com sa�as diretas para Av.
Brasil, Rodovia Rio-Santos e Rodovia Presidente Dutra, garantindo e facilitando uma
distribui�o r�ida e eficiente para todo o Rio e Grande Rio, e distribui tamb� para todo territ�io
nacional, via filiais e revendedores credenciados.</p> <p>�</p> <p><a
href="index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=8" target="_self" title="Nossas
Unidades">Nossas Unidades</a> | <a
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Um Representante">Seja Um Representante</a> | <a target="_self" title="Localiza�o"
href="index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=30">Localiza�o</a></p>
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