Existem vários motivos para
você escolher a Lumegal como
parceira no tratamento de
superfície de peças metálicas.
Reunimos 10 razões para
justificar a sua escolha.

Confiança
C
De todas as vantagens que podemos oferecer,
nenhuma é mais importante que a conﬁança.
Por que conﬁança é o resultado diário de
total dedicação de nossos recursos e de nossos
funcionários, ao serviço de Zincagem por
Imersão a Quente.
A Lumegal desenvolveu uma cultura voltada à
inovação e à utilização de equipamentos com
tecnologia de ponta. Além disto, ministramos
constantemente cursos de atualização
proﬁssional para os nossos funcionários
atenderem melhor os clientes.

Tradição

Pontualidade

Desde 1975, a Lumegal atua no mercado de Zincagem
por Imersão a Quente, oferecendo produtos de
qualidade com preços competitivos, com o objetivo de
atender às exigências cada vez maiores do mercado
consumidor. Manter um ritmo de crescimento com
alto grau de satisfação de seus cliente há décadas, é o
resultado do trabalho duro da Lumegal, um trabalho
à ferro e fogo.

Flexibilidade
Uma das maiores vantagens da Lumegal é contar com duas
unidades, oferecendo maior ﬂexibilidade.
O que você precisa?
A Lumegal fornece condições para atender à mais variada
gama de produtos e especiﬁcações que você precisa.
Flexibilidade também é uma característica da Zincagem por
Imersão a Quente pela sua própria natureza, sendo aplicável
em superfícies internas, externas, cantos vivos e fendas,
mantendo a espessura original da peça, criando camadas de
grande resistência contra avarias mecânicas, manipulação,
estocagem, transporte e instalação. O processo ﬁca pronto
em minutos, podendo ser utilizada em seguida, sem exigir
preparação da superfície, retoques ou pintura.

Com uma estrutura planejada para agilizar o ﬂuxo de
serviços, desde a chegada do caminhão para pesagem,
utilizando uma balança estrategicamente localizada,
até as áreas destinadas à estocagem do material para
o processo de zincagem, acabamento e embalagem, a
Lumegal proporciona com total conﬁabilidade, prazos
de entrega conforme a necessidade do cliente.

Qualidade
Estamos implantando o processo de certiﬁcação da
Norma ISO 9001:2000, sendo uma das primeiras
empresas de Zincagem por Imersão a Quente do Brasil
— exclusivamente para terceiros — a ser certiﬁcada
por essa norma. Priorizamos a qualidade dos processos
industriais de gestão, além de completa assistência
técnica aos nossos clientes, através de uma equipe de
proﬁssionais capacitados responsáveis
pela elaboração do Manual
Técnico de Zincagem Lumegal,
que está à sua disposição.
A empresa conta com laboratório
próprio devidamente equipado para
testes e ensaios, conforme normas
ABNT, ASTM e DIN e as normas
especíﬁcas de seus clientes.

Infra-estrutura
Poucas empresas de Zincagem por Imersão a Quente
tem as dimensões e a infra-estrutura da Lumegal
no mercado brasileiro ou até mesmo no mercado
sul-americano. A capacidade de nossas cubas
de galvanização atingem as medidas máximas
de: 10,5 metros de comprimento, 2,40 metros de
profundidade e 1,5 metros de largura.
Tudo isto inserido em uma área total de 40.000 m2,
sendo mais de 8.000 m2 de área construída.

Preservação do Meio Ambiente
A filial, localizada no Distrito Industrial de Indaiatuba
conta com um moderno forno de tecnologia alemã, e
possui uma moderna estação de tratamento de efluentes.
Desta forma, não polui o meio-ambiente com os resíduos
resultantes do processo de galvanização, tais como água,
ar e resíduos sólidos, que são tratados e devolvidos à
natureza em excelentes condições de uso. Este é um dos
orgulhos da Lumegal, desenvolvimento
sem causar poluição, contribuindo
decisivamente, para um desenvolvimento
sustentável do meio-ambiente.

Capacidade de Produção
A capacidade total de processamento das duas
unidades da Lumegal é de 3.500 toneladas/mês,
possibilitando maior capacidade e flexibilidade
de produção no atendimento aos seus clientes.
Isto quer dizer que você pode contar com uma
das maiores empresas de Zincagem por Imersão
a Quente da América do Sul, para aquela grande
obra, ou simplesmente para o dia-a-dia das
peças em produção.

Atendimento
Na Lumegal a agilidade no pronto atendimento é marca
registrada, seja na pré-venda, pós-venda ou assistência
técnica, esclarecendo qualquer dúvida e orientando nossos
clientes para obter o melhor resultado no processo de
Zincagem por Imersão a Quente. Nossos funcionários são
treinados e orientados para lhe informar tudo que você
precisa no mais curto espaço de tempo.

Logística
A Lumegal conta com duas plantas
localizadas estrategicamente, uma em
Indaiatuba e outra em Diadema.
Suas localizações facilitam o acesso de
seus clientes graça à proximidade do
Rodoanel da cidade de São Paulo,
além do fácil acesso pelas principais
rodovias do Estado de São Paulo, tais
como Bandeirantes, Anhanguera,
Castelo Branco, Raposo Tavares,
D. Pedro I e Régis Bittencourt.

INDAIATUBA – SP
Rua Hermínio de Mello, 1193
Distrito Industrial Domingos Giomi – Indaiatuba – SP
CEP 13347-330
Fone/Fax: (55) 19 3935-9888
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DIADEMA – SP
Avenida Dr. Café Filho, 262
Jardim Casa Grande – Diadema – SP
CEP 09961-420
Fone/Fax: (55) 11 4066-6466
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Se você está localizado mais
próximo ao ABC Paulista, pode
utilizar a unidade de Diadema,
com acesso através da Rodovia
Imigrantes ou Anchieta.

