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DENNEX



Sobre nós  >>
Na Dennex, somos dedicados em desenvolver 
soluções de aquecimento para as mais exigentes 
aplicações comerciais e industriais, nas mais variadas 
escalas. Nossa empresa foi fundada em 1968 e hoje 
os produtos Dennex estão presentes no Brasil inteiro, 
instalados nos mais diversos equipamentos. 
Acreditamos na união de tecnologia de ponta, alta 
qualidade e ótimo custo beneficio. Quando o objetivo 
for aquecimento, a Dennex estará lá.



Quem atendemos >>

Não importa o tamanho do seu negócio, a Dennex pode 
te atender. Fornecemos soluções desde à fabricantes de 
pequenos eletrodomésticos até à grandes indústrias 
petroquímicas. Organizamos nossas atividades para 
atender às necessidades de aquecimento elétrico para 
cada setor específico. Nossos vendedores e técnicos 
possuem a expertise necessária para participar 
ativamente no processo de desenvolvimento dos nossos 
clientes. Seja um parceiro Dennex e conte com o melhor.
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>> PEQUENOS ELETRODOMÉSTICOS
> Fritadeiras                   > Cafeteiras
> Crepeiras                     > Ferros de passar

>> LINHA BRANCA
> Fornos                          > Refrigeradores
> Secadoras

>> EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS
> Lava-louças                 > Secadoras
> Lava-roupas                > Balcões
> Estufas                             térmicos
   

>> CONFORTO - AR
> Aquecedores             > Infravermelhos
    de ambiente              > Saunas
 

>> CONFORTO - LÍQUIDOS
> Aquecedores              > Boilers
   de água                        > Ebolidores

>> PROCESSOS INDUSTRIAIS
> Aquecedores             > Galvanoplastia
   de ar                             > Aquecimento de              
                                             gases e óleo

>> PLÁSTICOS
> Extrusoras                  > Vacuum forming
> Sopradoras                > Túnel de 
                                             encolhimento

>> ESPECIAIS
> Equipamentos           > Gráficas
    hospitalares               > Estampas
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Aplicações >>

A Dennex desenvolve e fabrica Resistências Elétricas 
para uma grande variedade de aplicações, de 
fritadeiras elétricas e vacuum forming, até grandes 
aquecedores. Nossa grande experiência nos 
possibilita fornecer a melhor tecnologia para um 
determinado projeto. Nosso departamento de 
engenharia desenvolve a solução completa ou orienta 
na escolha correta dos componentes individuais para 
a aplicação desejada.
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>> ALIMENTOS
> Fritadeiras                  > Chapas
> Balcões                       > Panificadoras 
    térmicos                     > Crepeiras

>> AQUECIMENTO DE ÁGUA
> Lava-louças                > Aquecedores
> Cafeteiras                       de água
> Ebolidores                  > Boilers

>> SECAGEM
> Secadoras de              > Máquinas
    roupas                              de passar
> Toalheiros                     > Estufas

>> AQUECIMENTO AMBIENTE
> Aquecedores               > Infravermelhos
    de ar forçado               > Painéis de   
                                                aquecimento

>> CONFORTO E LAZER
> Saunas                            > Aquecedores
> Banheiras  de                    de piscinas
    hidromassagem                                         

>> DEGELO/ EQUIPAMENTOS
> Degelo de                      > Embaladoras
    Freezers                          > Seladoras
> Refrigeração

>> VARIADOS
> Acendedor de                > Fornos de 
   churrasqueiras                    secagem
> Equipamentos                > Esterelizadores
    médicos 
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Produtos >>

Os produtos Dennex são conhecidos pela sua alta 
qualidade e performance. Nossa avançada tecnologia 
de fabricação garante aos nossos clientes um produto 
final com o que há de melhor em aquecimento, com 
parâmetros internacionais. O know-how de anos de 
experiência empregado nos nossos produtos, auxiliam 
os nossos parceiros na competitividade de seus 
equipamentos. A Dennex é a Resistência Elétrica do 
Brasil.
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<< RESISTÊNCIAS TUBULARES

RESISTÊNCIAS DE IMERSÃO COM ROSCA >>

<< RESISTÊNCIAS DE IMERSÃO COM FLANGE

TRAÇO ELÉTRICO Dentrace >>

RESISTÊNCIAS ALETADAS >>

RESISTÊNCIAS TIPO COLEIRA >>

<< CARTUCHOS DE ALTA CARGA

RESISTÊNCIAS TIPO SOBRE BORDA >>

<< DESUMIDIFICADOR PARA PAINÉIS ELÉTRICOS

ACENDEDOR ELÉTRICO PARA CHURRASQUEIRA >>

<< RESISTÊNCIAS PARA TÚNEL DE ENCOLHIMENTO

 << RESISTÊNCIAS PARA FRITADEIRAS 
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Rua Professora Aparecida Donizete de Paula, 
27 - Jd. Ruyce - Diadema 
São Paulo - SP
Brasil
CEP 09980-030

Tel: (11) 4057-4977

            
             dennex.com.br

DENNEX

A Resistência 
Elétrica do              
Brasil

QUALIDADE E TRADIÇÃO
DESDE 1968

FABRICAÇÃO SOB MEDIDA

ENVIA PARA TODO O BRASIL

Energia elétrica. 
Energia 100% renovável. Indústria Brasileira.
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