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Razões para utilizar a Isoflama 4.0
1- Técnico
•

Sofisticado “software”” produzido na Alemanha e desenhado para fazer a gestão
gest
dos processos térmicos. “Software”
“S
de interface
nterface com os painéis de controle
(CLP) dos fornos e “software” de gestão administrativa e fiscal (“Tots”);

•

Todass as operações de processos controladas digitalmente;

•

Tecnologia de vácuo para Têmpera e Revenimentos;

•

Manutenção “ad aeternum
eternum” de todas as operações
rações e gráficos produzidos nos
processos térmicos;

•

Processos

térmicos

“customizados”

seguindo

os

manuais

metalúrgicos,

recomendações dos fabricantes dos aços e de associações internacionais para
produzir o melhor tratamento térmico;
térmico
•

Reprodutibilidade de processos térmicos;

•

Produção de normas “ISOTT” para situações especiais;

•

Parâmetros de processos monitorados com vários termopares;

•

Interface
e com projetos de universidades;
universidades; participação em Congressos e
Seminários; publicações
ões técnicas;
t
intercâmbio técnico
écnico internacional;
internacional

2- Comercial
•

Preços justos para a manutenção do negócio;
negócio

•

Coleta e Entrega cortesia Isoflama até raio de 100 km;

•

Transparência e confiança técnica;

•

Suporte
uporte técnico aos clientes;
clientes

•

Sistema de Gestão da Qualidade
Qua
com certificação ISO9001

“Processos térmicos” se
e sustentam no tripé “Arte,
te, Conhecimento Metalúrgico e
recomenda
do filósofo
Tecnologia”. Não hesite utilizar a Isoflama que segue as recomendações
Aristóteles para Excelência:
ência: “fazemos melhor aquilo que repetidamente
mente insistimos em
”
melhorar. A excelência não
ão deve ser uma busca, mas sim um hábito
h
Comentários, críticas, ou sugestões, envie email

< vendramim@isoflama.com.br >

“Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, mas sim um
u hábito”. Filósofo
Aristóteles
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