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Projeto: Dror Benshetrit
Foto: Paul Clemence
Produção: Mekal Aço Inox e Design
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Estádio
Projeto: Vigliecca & Associados
Imagem 3D cedida pelo escritório de arquitetura Vigliecca & Associados
Produção: Permetal Metais Perfurados

Profissional renomada, Fernanda Marques
conduz um escritório multidisciplinar com
mais de 70 funcionários e assina projetos de
arquitetura, decoração de interiores e design
de móveis. A busca por inovação, um traço
constante de seus trabalhos, vai ao encontro
das necessidades de seus clientes, o que
resulta na criação de peças únicas e soluções
vanguardistas, além da harmonia estética e
qualidade dos produtos.

AGO/2013

Ficha técnica:

www.aperam.com
marketing@aperam.com
(11) 3818 1700

A versatilidade do inox

Aperam

Aperam Bioenergia

Infinitas possibilidades

A Aperam, uma empresa global produtora de Aços Inoxidáveis,

A Aperam Bioenergia, com capacidade de produção de 450 mil toneladas de carvão vegetal por ano,

Cada vez mais, o Inox também está presente na

Aços Elétricos, Aços Planos Especiais ao Carbono, conta

administra florestas renováveis de eucalipto, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

arquitetura de interiores, esculturas e objetos de arte,
com design diferenciado e sofisticação.

com 11 mil funcionários e mantém, em mais de 30 países,
fábricas, escritórios de vendas, centros de serviços, pesquisa

Fundação Aperam Acesita

e distribuição. Com capacidade de produção de 2,5 milhões
de toneladas, o Grupo tem seis plantas localizadas na Bélgica,

Os programas de responsabilidade corporativa estão focados em educação, cultura, meio ambiente, promoção

França e Brasil.

social e qualificação profissional. Por meio da Fundação, a Aperam apoia o desenvolvimento social das
comunidades com as quais se relaciona, beneficiando cerca de 100 mil pessoas.

Versatilidade

Aperam South America
A Aperam South America, localizada na cidade de Timóteo (MG),
mantém o compromisso com o desenvolvimento sustentável,
renovado diariamente em cada etapa do seu processo
produtivo. Sua planta industrial conta com dois altos-fornos
que utilizam apenas carvão vegetal, como energia renovável,

Inox - Moderno, bonito, prático, resistente, reciclável e muito versátil.

evitando a emissão de 700 mil toneladas de CO2 na atmosfera.

Sinônimo de qualidade e vanguarda, o Aço Inox está presente na vida das pessoas no
mundo inteiro, todos os dias por meio de:
tHFMBEFJSBT GPHÙFT DPJGBT QJBTFDVCBT

localizados por todo o Brasil, o Grupo Aperam conta com mais

tUBMIFSFT QBOFMBTFMJYFJSBT

duas unidades:

tFTDBQBNFOUPTEFBVUPNÕWFJT ÖOJCVT DBNJOIÙFT NPUPDJDMFUBT

Fachada do estádio Plácido Castelo, o Castelão, em Fortaleza,
feita em chapas expandidas de Aço Inoxidável Aperam K44 2B

tFTUBËÙFTFUSFOTEFNFUSÖ
t"QFSBN4FSWJDFT4PMVUJPOT3FWFOEFPBËPJOPYJEÅWFM
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VIGLIECCA&ASSOC

Para atender de forma rápida e eficiente milhares de clientes

Destaque da Mostra Black 2013, a Bancada de 600 kg
de Aço Inox Aperam 304 funciona como ilha gourmet

tFMFWBEPSFTFDP[JOIBTJOEVTUSJBJT

da Aperam South America com ou sem processamento

tGBDIBEBTEFFEJGÐDJPTFFTUÅEJPTEFGVUFCPM

para solucionar todas as necessidades dos clientes.

tNPCJMJÅSJPVSCBOPFFTQPSUJWPFWFMFJSPT
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tBSRVJUFUVSBEFJOUFSJPSFTFPCKFUPTEFEFDPSBËÊP

t"QFSBN5VCFTo1PTTVJUFDOPMPHJBBWBOËBEBQBSBPGFSFDFS

tFRVJQBNFOUPTIPTQJUBMBSFT

tubos de aço inoxidável com costura, dentro dos mais

tVTJOBTEFBËÛDBS ÅMDPPMFJOEÛTUSJBTBMJNFOUÐDJBT

altos padrões de qualidade.

tDFSWFKBSJBTFJOEÛTUSJBQFUSPMÐGFSB
Estante produzida com Aço Inox Aperam 304,
apresenta projeto inovador e desenho futurista, tem
funcionalidade para acomodar livros e vinhos

tQMBOUBTEFQSPEVËÊPEFQBQFMFDFMVMPTF
1

Banco Infinito, composto por
módulos independentes, é uma peça
multifuncional premiada na Itália,
produzida com Aço Inox Aperam 304

Escultura Reach tem cerca
de uma tonelada de Aço
Inox Aperam 304 e cinco
metros de altura, simula
uma escalada imaginária,
representando a busca de
um sonho. A obra foi doada
para a Casa da Criança Amor
& Arte, em Jataí (GO), um
centro de arte educacional e
esportivo
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